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Per 2 metus turės būti pritaikytos visos 
viešojo sektoriaus interneto svetainės

Kauno neįgaliųjų rekreaci-
jos ir sporto klubas (RSK) 
kartu su ATV klubu „Beke-
lės vilkai“ jau trečią kartą 
surengė neįgaliųjų pasiva-
žinėjimą keturračiais. 

Integracijos keliu

Rugsėjo 23 dieną įsiga-
lios direktyva dėl viešojo 
sektoriaus institucijų in-
terneto svetainių ir mo-
biliųjų programų priei-
namumo, pagal kurią per 
artimiausius 2 metus tu-
rės būti pritaikytos visos 
viešojo sektoriaus inter-
neto svetainės. Neįgalių-
jų organizacijos susirūpi-
no, ar bus tinkamai pasi-
ruošta direktyvos įgy-
vendinimui.

Aplinka visiems

Po traumos nemetė 
pamėgto sporto 

Šios gražios idėjos – ketur-
ratininkų ir neįgaliųjų renginio 
„Ant 4 ratų“ autorius – Darius 
Čirvinskas, optimizmu trykš-
tantis keturračių sporto pro-
paguotojas ir entuziastas. Lem-
tingose keturračių sporto var-
žybose Darius patyrė sunkią 
stuburo traumą, dabar juda tik 
neįgaliojo vežimėliu. Sportuoti 
visuomet mėgęs vyras po trau-
mos susirado neįgaliųjų spor-
to klubą Kaune, aktyviai lanko 
RSK rengiamas treniruotes bei 
organizuojamus renginius. 

Patyrę traumas įvairių sri-
čių sportininkai neretai tampa 
pamėgtos sporto šakos amba-
sadoriais tarp neįgaliųjų. Skai-
tome nemažai straipsnių, kad 
judėjimo negalią turintys žmo-
nės skraido sklandytuvais ir 
lėktuvais, nardo po vandeniu 
net su vežimėliu. Panašiai nu-

tiko ir Dariui. Susibičiuliavus 
su judėjimo negalią turinčiais 
žmonėmis jam kilo mintis or-
ganizuoti bendras keliones ke-
turračiais, juolab kad jo bičiu-
liai iš klubo ,,Bekelės vilkai“ iš-
keltomis rankomis palaikė to-
kią Dariaus idėją. Susipažinus iš 
arčiau su keturračių entuzias-
tų bendruomene, beliko tik pa-
sidžiaugti šio klubo narių vie-
nybės, draugiškumo, savitar-
pio pagalbos dvasia, kuri visą 
žygio dieną globėjiška skraiste 
gaubė ir RSK narius. 

Jau iš ankstaus ryto, dar ne-
susirinkus neįgaliesiems, ,,Be-
kelės vilkai“, jų šeimos, klu-
bų „Motorider.lt“, „ATV Fanai“, 
„Griausmas“ nariai, pasiskirstę 
darbus, darniai plušo ruošda-
mi stovyklavietę Kauno marių 
regioniniame parke šalia Gra-
bučiškių gyvenvietės. O darbo 
buvo nemažai: reikėjo išvalyti 
nuo nuolaužų teritoriją, pasta-
tyti palapines, stalus. Norėjosi 
kiekvieną neįgalų žmogų bei jo 
šeimos narius padrąsinti kvap
niu kavos bei arbatos puodeliu. 
Kadangi renginys jau tapo tra-

dicija, ne vienas ankstesnių žy-
gių dalyvis nekantravo greičiau 
sėsti ant keturračių ir leistis į 
kelią. Pirmus du kartus žvyr-
keliais, asfaltuotais keliais ir 
smėlėtomis miško provėžomis 
įveikę neįgalieji troško nepatir-
tų įspūdžių: „Norim daug purvo 
ir aštrių pojūčių!“ Tad paruoš-
ti apie 60 km trasą buvo paves-
ta vienam labiausiai patyrusių 

šioje srityje bekelės turų orga-
nizatorių Remigijui Gančieriui. 
,,Mums didelė atsakomybė vež-
ti neįgalųjį, todėl jų noras va-
žiuoti į tikrą bekelę pasirodė 
gana ekstremalus. Tačiau atsi-
žvelgėme į lūkesčius ir į marš-
rutą įtraukėme šlapią kvartali-
nę, kuri ir žiemą, ir vasarą yra 
sunkiai pravažiuojama“, – kal-
bėjo Remigijus. 

Atsakingai pasiruošta
– Tik nevėluokit, – kelis kar-

tus dar iš vakaro visus užsire-
gistravusius entuziastus per-
spėjo RSK prezidentė Vaida 
Pokvytytė. Dalyvavau žygyje 
pirmą kartą, tad jau pusvalan-
džiu anksčiau nei sutartas lai-
kas laukiau degalinėje bičiulės. 
Atvykusios vienos pirmųjų ste-
bėjome visą keturračių statymo 
procesą. Tokias galingas maši-
nas iš arti mačiau pirmą kartą. 
Palyginti su mūsų vežimėliais 
jos atrodė lyg galingi spalvoti 
sunkvežimiai. 

Vežant neįgaliuosius reikia 
ir šiokių tokių techninių pakei-
timų: daugumai keturračių iš 
šonų buvo primontuotos baga-
žinės, patobulintos sėdynės bei 
rankenos laikymuisi. Visi šie or-
ganizavimo darbai gulė ant Vai-
dos pečių. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
atėjus starto laikui entuzias
tų sąrašas buvo sutrumpė-
jęs. Išbandyti trasą pasiryžo 
12 neįgaliųjų bei jų šeimos na-
rių, kurių laukė 15 keturračių.  

4 prieinamumo principai
Pasak Lietuvos neįgaliųjų fo-

rumo projektų vadovės komu-
nikacijai Simonos Aginskaitės, 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva dėl viešojo sektoriaus 
institucijų interneto svetainių ir 
mobiliųjų programų prieinamu-
mo priimta 2016 metais, o įsi-
galios šių metų rudenį. Direk-
tyva įpareigoja per porą metų 
visas viešojo sektoriaus institu-
cijas pasirūpinti, kad jų svetai-
nės ir mobiliosios programėlės 
būtų pritaikytos visiems. Taip 
pat šis reikalavimas taikomas 
toms NVO, kurios teikiamomis 
paslaugomis tiesiogiai tenkina 
neįgaliųjų poreikius. 

Kokia svetainė gali būti 
vadinama pritaikyta? Euro-
pos neįgaliųjų forumo nau-
jųjų technologijų ir inovacijų 
specialistas Alejandro Mole-
do paaiškino, kad pritaikant 
interneto svetaines svarbu at-
sižvelgti į keletą aspektų: pir-
miausia – kaip pateikiama in-
formacija. Ji turi būti kuo aiš-
kesnė, nesunkiai suprantama 
daugeliui. 

Kitas aspektas – galimy-
bė suvokti informaciją visomis 
juslėmis. Jei yra pateikiamas 
vaizdas, jis turi būti aprašytas 
arba įgarsintas. Ir atvirkščiai – 
jei svetainėje yra filmuota me-
džiaga, ji turi būti titruota, pa-
gal galimybes – ir išverčiama į 
gestų kalbą. 

Labai svarbus puslapio ar 
programėlės valdymas ir nar-
šymas joje. Jis taip pat turi bū-

ti kuo paprastesnis, aiškesnis.
Dar vienas aspektas – sve-

tainės atvirumas technologi-
joms. Svetainės turi būti su
prog ramuotos taip, kad su jo-
mis derėtų pagalbiniai naviga-
cijos įrenginiai, teksto skaityk
lės ar kitos programėlės. 

Pasak S. Aginskaitės, svetai-
nių prieinamumas svarbiausias 
regėjimo sutrikimų turintie-
siems, tačiau naudingas kiek

vienam: mažiau laiko sugaiš-
tama ieškant informacijos ar ją 
įsisavinant. Programuojant in-
terneto svetaines pagal šiuos 
principus naršymas gerokai pa-
lengvėtų senyvo amžiaus žmo-
nėms, taip pat šalyje gyvenan-
tiems kitakalbiams. 

Padaroma  
daug klaidų 

Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjungos informacinės 
aplinkos ekspertas Gediminas 
Jonikaitis sako, kad nemažai 
interneto svetainių skelbiasi 
esančios pritaikytos, bet dažnai 
tai padaryta netinkamai. LASS 
ekspertai patikrino Vilniaus 
miesto savivaldybės, Švietimo 
ir mokslo ministerijos, „Sod
ros“ ir Valstybinės mokesčių 
inspekcijos svetaines ir visoms 
turėjo pastabų. Pavyzdžiui, Vil-
niaus miesto savivaldybės sve-
tainė pernelyg perkrauta infor-
macija, yra bene 5 meniu, todėl 
sudėtinga susiorientuoti net ir 
reginčiam, jau nekalbant apie 
aklą žmogų. Kitos svetainės 
patogesnės, bet taip pat ne be 
trūkumų.

Interneto prieinamumo klausimai buvo svarstomi ir Vilniuje vykusioje Europos neįgaliųjų forumo konferencijoje.

Neįgaliuosius pakvietė išbandyti save 
važiuojant bekele

(nukelta į 5 psl.)

Dariaus ir Angelės ekipažas pajuda į trasą.

(nukelta į 5 psl.)

Manto Beinoro nuotr.
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�� Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijos narys Pet ras 
Norkus dalijasi malonios 
kelionės įspūdžiais. 

Kelmės rajono neį-
galiųjų draugijoje labai 
mėgstamos kelionės au-
tobusais. Ypač traukia 
keliauti po mūsų gražią-
ją Lietuvą.

Gegužės mėnesį vyko-
me į Radviliškio rajone įsi-
kūrusį Burbiškio dvarą – 
tulpių žydėjimo sostinę, 
kur vyko aštuoniolikto-
ji tulpių žydėjimo šventė. 
Ji šiemet skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimt
mečiui ir pavadinta „Šimt
mečio istorijos įkvėpti“.

Kadangi dauguma ke-
liautojų šioje vietovėje 
lankėsi pirmą kartą, pir-
miausia norėjome pama-
tyti žydinčias tulpes. Išvy-
dę margaspalvę jūrą, pas-
klidome tarp eilių žydin-
čių gražuolių. Tulpės čia 
pačių įvairiausių spalvų ir 
atspalvių, vienos žemes-
nės, kitos – vos ne metro 
aukščio. Ir nenuostabu, 
nes kolekciją sudaro 460 
rūšių ir formų tulpės. Re-
ginys užburiantis, bet no-
rėjosi apžiūrėti ir dvarą, 
nes jo teritoriją sudaro net 
22 įvairiausios paskirties 
pastatai, pastatyti iš tašy-
tų, skaldytų akmenų.

Pirmieji rašytiniai šal-
tiniai Burbiškio dvarą mi-

Į Burbiškį – tulpių žydėjimo 
festivalį...

ni jau XVII amžiuje. Tuo 
metu dvaras buvo smulki 
bajoriškos žemės valda. 
Nuo to laiko keitėsi dva-
rininkai ir pats dvaras. 
1903 m. dvarą paveldėjo 
Mykolas Baženskis, kuris 
įkūrė didelį, puošnų parką, 
iškasė tvenkinius, sufor-
mavo salas ir jas sujungė 
tilteliais. Čia lankydavosi 
Gabrielė PetkevičaitėBitė, 
Jonas Basanavičius, Petras 
Vileišis ir kiti. 1941m. pra-
sidėjus pirmiems Lietuvos 
gyventojų trėmimams į Si-
birą, Baženskių šeima pa-
sitraukė į Lenkiją. Dvaro 
rūmų salės buvo pertvar-
kytos į butus, parkas užžė-
lė krūmais, menkaverčiais 
medžiais.

1992 m. Mykolo Ba-
ženskio sūnus dvarą pa-
dovanojo Radviliškio ra-
jono savivaldybei su są-
lyga, kad dvaras bus nau-
dojamas kultūros porei-
kiams. Čia nuolat vyksta 
parodos, koncertai, įvai-
rūs renginiai.

Į šventę atvykę sve-
čiai galėjo susipažinti su 
visa valstybės šimtmečio 
istorija, pasigrožėti se-
noviniais automobiliais, 
karietomis, vežimais, va-
žiais, žemės ūkio mašino-
mis, kurios pagelbėdavo 
dirbant sezoninius dar-
bus. Didžiulį įspūdį pa-
liko restauruoti senovi-
niai patefonai ir gramofo-
nai, kuriais ne tik grožėjo-

mės, bet ir klausėmės iš jų 
sklindančios muzikos. Ap-
žiūrėję muzikinius prie-
taisus ir pasiklausę mu-
zikos, ėjome žiūrėti vizu-
alaus meno kūrėjos, gy-
venančios ir kuriančios 
Šiaulių apskrityje, Lauros 
Guokės personalinės pa
ro dos „Lietuvos kaime“. 
Įėjus į konferencijų salę, 
pasitiko didžiuliai portre-
tai, kuriuose labai tikro-
viškai nutapyti paprasti 
kaimo žmonės. Nedrąsiai 
įėję į tamsią salę, pamatė-
me įspūdingo dydžio, ryš-
kių spalvų portretus, ku-
rie, užsidegus šviesai, tap-
davo tik balta drobe. Pa-
sigrožėję portretais, pa-
traukėme apžiūrėti tau-
todailininkų mugės, kur 
galėjome įsigyti suveny-
rų, priminsiančių įspūdin-
gą šventę.

Tiek daug patyrę, pri-
sėdome paklausyti gru-
pės „Quorum“ koncerto. 
Tai vienintelė profesionali 
vyrų vokalinė grupė, dai-
nuojanti a cappella. Toliau 
žinomas dainas traukėme 
su Egidijumi Sipavičiumi, 
grupėmis „Mango“, „Pika-
so“, Irūnos ir Mariaus Jam-
polskio duetu. 

Nepastebimai prabė-
go gana netrumpas vieš-
nagės festivalyje laikas.    

Burbiškio dvaras – tulpių sostinė.

Kelmė:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Rašytoja Lazdynų Pelėda savo kūryboje retsy-
kiais panaudodavo frazę: „Dovanų karalius mi-

rė“. Taip, pasak jos, pasakoma nenorint ką nors dy-
kai duoti. Supranti, teigdavo, kad šią gadynę arklys 
arklio veltui nekaso.

Dovanojimo reiškinys yra labai platus. Ir labai 
senas bei kintantis. Senovės Romoje Naujųjų metų 
proga dovanodavo augalo šakelę ar vaisių iš savo 
sodo – nuoširdumo ženklą. To meto Graikijoje do-
vanos buvo kilmingųjų privilegija. Homeras rašo, 
kad jis pastebimai galėjo išsinešti brangią taurę, iš 
kurios gėrė. Europos didikai laukdavo dramblių – 
tiesiai iš Indijos ar Afrikos, nes dramblys buvo lai-
komas sėkmės, laimės, ištikimybės, kantrybės sim-
boliu. Blogiausiu atveju buvo galima įteikti jo statu-
lėlę ar meninį atvaizdą.

Mitologijos bei biblijos žinovai tvirtina, kad do-
vanojimai ėmė smarkiau plisti mūsų eros pradžio-
je. Gimus Jėzui, aplankyti naujagimio atėję Trys ka-
raliai atnešė jam ne tik miros smilkalų, bet ir auk-
so. Gal iš čia ir kilęs posakis apie dovanų karalių?

Ne, dovanų karalius niekuomet neišnyko. Kasmet 
daugybė žmonių, negailėdami laiko ir pastangų, ieš-
ko „geriausios“ dovanos giminaičiui ar draugui jo as-
meninės šventės, Kalėdų ar Velykų proga. Beveik visi 
tikisi išgirsti, kad daiktas tikrai patiko – gera dovana 
džiugina ne tik tą, kuris ją gauna, bet ir duodantįjį.

Surasti idealią dovaną – nelengva užduotis. Kas 
vienam žmogui atrodo nuostabu, kitam gali neda-
ryti įspūdžio. Kai kuriose šalyse tiek jauni, tiek seni 
geriausiu pamaloninimu laiko pinigus, nes už juos 
gali nusipirkti ko panorėję. Lietuvoje irgi populia-
rus toks vokelis. Neišnyko mada įteikti specialų par-
duotuvės čekį – už tą sumą išsirink kas tinkama.

Dovanojimo ribas sunku nubrėžti. Kaip sako ita-
lų rašytojas, publicistas Bruno Ferrero, „džiaugs-
mas dovanoti gyvenime yra pats didžiausias. Tik
rasis beturtis yra tas, kuris niekuomet šio džiaugs-
mo nepatyrė.“ 

Deja, kartais dovanų karaliui sušlubuoja sveika-
ta. Arba, anot amerikiečių rašytojo, pastoriaus Nor-
manto Vincento Pylo (1898–1993), „jei Dievas nori 
įteikti dovaną, jis suvynioja ją į problemą.“ Nesun-
ku suprasti, kad galvoje turima kyšį pridengti do-
vana. Koks įtakingas visuomenės šulas, gavęs, tar-
kim, įžymaus dailininko paveikslą arba brangų iš-
manųjį telefoną, gerai numano šio poelgio prasmę. 
Tačiau gobšumas nustelbia sąžinę, tarsi užmiršta-
ma, kad Lietuvos teisės aktuose yra aiškiai regla-
mentuota, jog valstybės tarnyboje dirbantiems as-
menims draudžiama priimti dovanas. Už tai gresia 
ne tik tarnybinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė.

Teisės specialistai sako, kad policininkas, iš vai-
ruotojo priėmęs šokolado plytelę, o medikas – gėlių 
puokštę – taip pat gali nukentėti. Suprantama, bau-
džiamoji atsakomybė nekiltų, tačiau tarnybinio mi-
nuso sulauktų. Už geraširdiškumą, dėmesį, atjautą 
padėką galima išreikšti stebuklingu žodeliu „ačiū“. 
Vadovybei galima parašyti laiškutį ir paminėti ypa-
tingą darbuotojo nuoširdumą. Kai kuriose įstaigo-
se atsiranda vadinamosios aptarnavimo anketos. 
Parašyk ten, žmogau, savo atsiliepimą. Tai būtų ne 
tik padėka už rūpestį, bet ir akstinas kitiems neuž-
miršti dvasingumo jausmo.

Anądien Vilniuje važiavau greituoju autobusu. 
Neįgaliesiems skirtoje vietoje vežimėlyje sėdėjo ko-
jų nevaldanti 12–13 metų mergaitė. Vienoje stotelė-
je, kai atsidarė durys, priėjo vairuotojas ir iš aikš-
telės ištraukė platformėlę. Mergaitė ja bematant 
nusileido į šaligatvį. Viskas truko keliolika sekun-
džių. Keleivių negalėjo nestebinti vairuotojo poel-
gis, o jis pats vargu ar išgirdo neįgalios mergaitės 
padėkos žodį.

Štai ir sakyk, kad šiltas dėmesys, meilė ir pagar-
ba nėra dovana. Toks dėmesys niekada nepakuoja-
mas į problemą, nes dovanų karalius visuomet turi 
būti sveikas ir jautrus.

Ar sveikas dovanų karalius?

Apie tai,
kas 

jaudina

�� Ramutė Saveikienė 
„Bičiulystei“ parašė apie 
turiningą Neįgaliųjų drau-
gijos narių kelionę po Dzū-
kiją.

Druskininkų neįga-
liųjų draugijos nariai bu-
vo išvykę į pažintinę ke-
lionę po Dzūkiją. Važiuo-
dami Marcinkonių link 
stabtelėjome prie garsio-
sios Merkinės piramidės, 
kurią 2002 metais pasta-
tė Povilas Žėkas. Mums 
atvykus Povilas giedojo 
giesmę, o žmonės grupe-
lėmis meditavo. Norėjome 
kuo daugiau sužinoti apie 
piramidę ir jo įkūrėją. Su-
sipažinome, pasisėmėme 
gydomojo vandens.

Marcinkonys – tai kai-
mas Varėnos rajone, Dzū-
kijos nacionalinio parko 

Domėjomės dzūkų žemės turtais

teritorijoje. Mus pasiti-
kusi ekskurcijos vadovė 
papasakojo kaimo istori-
ją. Sužinojome, kad Mar-
cinkonių kraštas minimas 
jau 1637m. kaip miško 
žvalgų gyvenvietė. Kai-
mas pradėjo augti 19 a. 
antroje pusėje, kai pro jį 
buvo nutiestas SanktPe-
terburgoVaršuvos gele-
žinkelis ir pastatyta ge-
ležinkelio stotis. Miškų 
apsuptyje įsikūrusi gy-
venvietė turtinga ne tik 
gamtos gėrybėmis, kraš-
tovaizdžiu, istorija, bet ir 
giliu senovės kultūriniu 
paveldu. O su juo susipa-
žinti smalsuoliai kviečia-
mi į Marcinkonių etnogra-
fijos muziejaus sodybą. 
Čia dzūkiška tarme mus 
pasitiko šio muziejaus

sodybos šeimininkas Jo-
nas Bajarūnas. Pamatė-
me ir išgirdome, kaip gy-
veno šilinių dzūkai, išvy-
dome audimo stakles. Jo-
mis ilgais žiemos vakarais 
dzūkės audė drobes, divo-
nus, abrūsus, andarokus ir 
daug įvairių daiktų, ku-
riuos nešiojo mūsų tėvai 
ir protėviai.

Kluone sukaupta daug 
įvairių senovinių daiktų. 
Užsukę čia mes galėjome 
pamatyti rankines, akme-
nines girnas, noragus, se-
novinius vežimus, roges, 
medžio skobimo, žvakių 
liejimo įrankius, akėčias 
ir arklus dirvai dirbti, o į 
kluone esantį didžiulį pin-
tą krepšį telpa 110 kg vo-
veraičių. Daug ir ilgai dar 
galėjome klausytis Jono 

pasakojimų apie šį kraš-
tą ir jo žmones, bet mūsų 
laukė kitos vietos. Aplan-
kėme dvibokštę medinę 
Šv. Apaštalų Simono ir Ju-
do Tado bažnyčią, pasta-
tytą 1880 m. 

Kaip būnant Marcin-
konyse neužvažiuoti į 
Zervynas? Rašytiniuose 
šaltiniuose kaimas mini-
mas nuo 1742 m., žinomas 
dėl unikalios paveldo ar-
chitektūros.

Vėliau pasukome Ka-
piniškių sodybos link, kur 
mus pasitiko tautiniais 
rūbais pasipuošusi šei-
mininkė. Mes buvome pa-
kviesti į edukacinę grikių 
babkos kepimo programą. 
Dzūkijos nederlingose že-
mėse grikių babka buvo ir 
tebėra ypatingas patieka-
las. Kol ji kepė, išgirdome 
pasakojimą apie grikių at-
siradimą Lietuvoje, apie 
babkos kepimo tradicijas. 
Belaukdami pyrago, val-
gėme grikių košę su spir-
gučiais užsigerdami žole-
lių arbata. Babka buvo la-
bai skani.

At sidėkodamos u ž 
prog ramą mūsų draugi-
jos ansamblio „Rasa“ mo-
terys padainavo. Prie jų 
prisijungėme ir kiti. 

Visi buvome patenkin-
ti, turiningai ir įdomiai 
praleidę laiką. 

Druskininkiečiai aplankė senuosius Dzūkijos kaimus.

Druskininkai:

Jono Valantiejaus nuotr.
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Kaip aš pažinau negalią

�� Telšių apskrities sergančių-
jų nervų-raumenų ligomis aso-
ciacijos pirmininkė Genovaitė 
Razbadauskienė „Bičiulystei“ 
atsiųstame laiške pasidalijo įdo-
maus susitikimo įspūdžiais.

Kiekvienas susitikimas, pa-
bendravimas su apsilankiusiais 
Telšių apskrities sergančiųjų 
nervųraumenų ligomis asocia-
cijoje (Plungėje) lektoriais būna 
kažkuo ypatingas. Šį kartą mū-
sų nariams gilų įspūdį paliko 
susitikimas su rašytoju pozity-
vistu,  Lietuvos ,,Žinijos“ drau-
gijos Pozityvistų klubo steigė-
ju Jeronimu Lauciumi. Lekto-
rius įtaigiai kalbėjo apie aktyvų 
žmogaus dalyvavimą tiek dvasi-
nės, tiek fizinės sveikatos stipri-
nimo procese, apie egoterapiją, 
kaip rūpestį savimi, apie min-

Prasmingas susitikimas 
su rašytoju pozityvistu 

čių energiją, emocijų valdymą.
Mums svarbu ne tik gauti 

teorinių žinių, bet ir pritaikyti 
jas praktiškai. Būtent tai lekto-
rius pagal savo sukurtą metodi-
ką ir akcentavo. Ypatingą įspū-
dį mums paliko jo mintys apie 
gyvenimo energiją, jos genera-
vimą, akumuliavimą ir panau-
dojimą savivertės, gyvenimo 
prasmės pajautai, emociniam 
pozityvumui.

Klausytojai galėjo užduoti 
konkrečių klausimų, taip pat 
įsigyti rašytojo psichoterapi-
nių knygučių „Jei Tau pasaulis 
šaltas – sušildyk jį“, „Tu vienin-
telis gali“ ir kt. 

Nuoširdus bendravimas tę-
sėsi net kelias valandas. Išsi-
skyrėme lyg  seni pažįstami, 
įgavę naujos energijos. 

Plungiškiai susitiko su rašytoju Jeronimu Lauciumi.

Plungė:

Savo patirtį slaugant vėžiu 
sergančią mamą jauna dra-
maturgė Birutė Kapustins-
kaitė išsakė pjesėje „Terapi-
jos“, už kurią buvo įvertinta 
scenos Auksiniu kryžiumi. 
Pjesę Birutė skyrė savo ma-
mai Nijolei Kapustinskienei, 
aistringai keliautojai, prieš 
beveik šešerius metus išėju-
siai po sunkios ligos. Birutė 
sutiko dar kartą prisimin-
ti tą jai labai sunkų metą 
ir pasidalyti savo mintimis 
apie onkologinėmis ligomis 
sergančių žmonių ir jų arti-
mųjų potyrius.

Išgirdusi mamos 
diagnozę suaugau

„Mama kurį laiką jautėsi ne 
taip, kaip visada“, – pasakoja Bi-
rutė. Tačiau nė viena iš jų nesi-
tikėjo, kad medikų nuosprendis 
bus toks: mamai gyventi likę 
dveji metai. „Mes buvome labai 
artimos, nenorėjau net prisileis-
ti minties, kad neteksiu jos. Ma-
ne kamavo prieštaringi jausmai: 
ir liūdesys, ir pyktis. Nesinorėjo 
galvoti apie blogiausią, vis tiek 
tikėjomės, kad įvyks stebuklas. 
Man tuo metu buvo dvidešimt 
dveji, buvau ką tik baigusi antrą 
kursą akademijoje, todėl tokia 
patirtis labai greitai privertė su-
augti ir tapti savarankiška. Rei-
kėjo greitai sugalvoti, kaip už-
sidirbsiu pinigų, kaip toliau gy-
vensiu. Labai dėl to išgyvenau, 
bet viskas galų gale susidėliojo 
gana sklandžiai. Baimė likti vie-
nai buvo didesnė nei pati tik rovė 
mamai mirus. Dramaturgijos te-
orijoje yra toks terminas „kvieti-
mas į nuotykį“ ir, sutikus leistis 
į kelionę, – „naujo pasaulio pa-
žinimas“. Jaučiausi gana pana-
šiai – kad kažkas neišvengiamai 
stumia į naują pasaulį, kuris gąs-
dina, bet, susipažinus su jo dės-
niais, jis nebeatrodo baugus.“

Trumpas laikas, bet 
mūsų

Birutės mama, žinodama sa-
vo diagnozę, pati pradėjo ruoš-
ti dukrą savarankiškam gyve-
nimui. „Mamai atrodė, kad per 
tą mums likusį neilgą laiką turi-
me aptarti viską, visą mano bū-
simą gyvenimą.“ Pasak Birutės, 
jos mama buvo labai stipri mo-
teris. Tiek fiziškai, tiek emociš-
kai. „Manau, žmonės, kurie ke-
liauja, kurie savo noru renka-
si fiziškai ir emociškai sudė-
tingus maršrutus, išeina ir ne-
grįžta mėnesiais, turi kažkokį 
papildomą motorą viduje. Ma-
ma buvo viena iš tokių – norin-
ti pasaulį ne tik pamatyti, bet ir 
patirti visu kūnu.“ Prisiminda-
ma paskutinį joms likusį laiką, 
Birutė pasakoja: „Tas pusmetis 
buvo tarsi ilgas dialogas, kurio 
metu norėjosi sugerti mamos iš-
mintį, perimti jos patirtį, drąsą, 
atmintį ir vidinę jėgą. Tai buvo 
labai brangus, svarbus ir, kad ir 
kaip būtų, – gražus bei stiprus 
laikas mano ir mamos gyveni-
me.“ Gyvenime, kuris vyko li-
goninės palatoje.

Skirtingos moterys 
vienoje erdvėje

Birutė pasakoja, kad tuomet, 
kai buvo atliekamos chemotera-
pijos procedūros ligoninėje ir po 
jų, kai lydėdavo mamą į palatą, 
gyvenimas, rodosi, tekėjo sa-
vo vaga. Palata pilna moterų, jų 
mamų, vyrų, brolių, sesių, pus-
seserių, vaikų. Dienos šurmu-
lį keisdavo vakaro ramybė. Per 
tas tylos pauzes visos nugrimz-
davo į savo mintis. O po kurio 
laiko vėl sugrįždavo su kokiu 
nors pasakojimu, buitiniu klau-
simu ar problema: „Per langus 
kažkaip traukia...“ 

Birutę stebino, kad tokios 
skirtingos moterys turi būti vie-
noje erdvėje, dalytis ir šurmuliu, 
ir tyla. Tuomet, jai būnant tarp 
mamos likimo draugių, ir brendo 
mintis parašyti pjesę. Birutė sa-
vo mintimis dalijosi su mama, o 
ši, kaip visada, ją palaikė. Jaunai 
dramaturgei nesinorėjo drama-
tizuoti, norėjosi tiesiog fiksuo-
ti moterų gebėjimą pasijuokti 
pačioms iš savęs, vienai iš kitos. 
„Šviesos chemoterapijos pala-
tose buvo daug“, – sako Birutė. 

Nesitikėjo tokio 
nuoširdaus palaikymo 

Slaugos ligoninėje – jau visai 
kitos emocijos. Ir pačiai Birutei 
buvo labai sunku – tiek fiziškai, 
tiek emociškai, ir pati ligoninė 
buvo kaip koks slogus filmas. 
„Visko tiek daug, tokie kontras-
tai – visi atrodė kaip kažkokios 
pasakos ar mito veikėjai“, – pri-
simena dramaturgė. 

Birutės atmintyje įstrigo di-
delis vyras, lifte besiklausantis 
mažyčio, į pusę jo delno telpan-
čio radijuko, sunykusi sena, re-
gis, šimtametė močiutė, kažko 
vis ieškanti mažuose savo krep-
šeliuose, palatoje smuiku grie-
žiantis jaunuolis, vyras, grasi-
nantis savo žmonai, kad iššoks 
pro langą, o paskui, apsivynio-
jęs antklode, iš tikrųjų iššokęs. 
Paskui grįžo į tą pačią ligoninę, 
tik šį kartą – su daugybe lūžių. 
Slaugos ligoninė, vieta, kur tu-
rėtų būti ramu, buvo viena sun-
kiausių, emociškai intensyviau-
sių vietų Birutės gyvenime.

„Vieną dieną, kai man buvo 
labai sunku, išėjau į kiemą, už 
krūmų, kad galėčiau išsiverk-
ti, nes viduje būti jau nebega-
lėjau. Kieme sėdėjo vyras, ligo-
ninės pacientas. Po kurio laiko 
pamačiau, kad jis perėjo per visą 
kiemą ir atsisėdo ant šaligatvio 
šalia krūmo. Jis nieko nesakė, 

nežiūrėjo į mane, bet taip aiš-
kiai pajutau paprastą žmogišką 
palaikymą. Man tai buvo viena 
gražiausių akimirkų.“

Netektį būtina išgedėti 
garsiai

Birutė sako, kad patyrę ar-
timųjų netektį žmonės dažnai 
savo skausmą uždaro savyje, 
nes apie tai, ką jaučia, nedrįs-
ta kalbėtis su artimais žmonė-
mis, juolab kreiptis pagalbos 
į specia listą. Vieni neigia savo 
sunkumą, kiti ignoruoja, apsi-
dangsto milijonais darbų, dar 
kiti, rodos, per naktį pasikeičia. 
Birutė mano, kad išgedėti savo 
netektį, sulaukti palaikymo yra 
labai svarbu. Tačiau kiekvienas 
turi rasti būdą tvarkytis su savo 
skausmu taip, kad jam pačiam 
būtų priimtina. 

Ji neslepia – pjesės rašymas 
padėjo. Rašė ilgai, vis atsitrauk-
dama, permąstydama. Pjesės 
veikėjos – šešios moterys ir sun-
ki, klastinga liga, suvedusi jas 
draugėn, sujungusi jų likimus. 
Dramaturgė turėjo tikslą kalbė-
ti apie sunkią ligą – vėžį, kalbėti 
tiems, kurie patys ar jų artimieji 
susidūrė su šia liga, ir tiems, ku-
rie toli nuo tokių potyrių. 

Ar vienos iš pjesės veikė-
jų prototipas yra dramaturgės 
mama? Birutė sako, kad nė vie-
na iš kartu su mama vienoje pa-
latoje gulėjusių moterų, žiūrė-
damos spektaklį, greičiausiai 
neatpažintų savęs. Tačiau pje-
sės be jų nebūtų, juolab be Bi-
rutės mamos. „Mano mama – 
keliautoja, turistė, patį mirties 
faktą ji priėmė gana ramiai, su-
vokdama gamtos ciklą, neiš-
vengiamybę ir dėsnius. Pjesė-
je yra monologas apie kalnus ir 
susiliejimą su jais – veikėja sa-
ko, kad nėra geresnio jausmo, 
nei susilieti su kalnais, priklau-
syti kažkam tokio didingo, am-
žino. Manau, šita patirtis, kada 
nors pajausta, padeda ir vėliau 
suvokti tą ištirpimo amžinybė-
je faktą“, – sako Birutė. 

Birutė nenorėtų vėžiu ser-
gančio žmogaus vadinti neįga-
liu. Vėžys nėra pagydoma liga, 
kaip ir kai kurios kitos, tačiau 
daug kas priklauso nuo to, ka-
da ši liga aptinkama, ir nuo įvai-
rių kitų aplinkybių. Dramatur-
gė tiesiog norėjo skatinti kalbė-
ti apie onkologines ligas. Ji tęsia 
savo dialogą su tais, kurie atei-
na pasižiūrėti pjesės, parašytos 
mamos atminimui.

Eglė KulviEtiENė

Patirtis, kuri privertė suaugti

�� Bendrijos „Druskininkų viltis“ 
pirmininkė Loreta Sadauskienė 
rašo apie gegužės pabaigoje Jau-
nimo užimtumo centre įvykusį 
renginį, skirtą Mamos ir Šeimos 
dienai paminėti. 

Šventės aprangos kodas buvo 
tautinis drabužis arba lietuviš-
kas akcentas. Renginio pradžio-
je perskaitytas eilėraštis „Mano 
šeima“ visiems priminė, kad šei-
ma kiekvienam žmogui yra labai 
svarbi. Ją reikia branginti, tauso-
ti ir saugoti. Na, o šeima praside-
da nuo mamos. Dienos užimtu-
mo centro darbuotojos, vaikai 
ir jaunuoliai deklamavo gražias 
eiles apie mamos širdį, nuolatinį 
jos rūpestį, švelnumą, nuoširdu-
mą, darbštumą.

Nuoširdžiausius sveikinimus 
išsakė ir dovanas įteikė Druski-
ninkų savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus atstovės Bro-
nė Petrikienė ir Edita Grigienė. 
Prie sveikinimų prisidėjo Neį-
galiųjų draugijos pirmininkas 
Raimundas Tenenis. Jaskonių ir 
Naujasodės kaimų bendruome-
nės atstovai įteikė rožės krū-
mą – taip prisidėjo prie gėlių so-

dinimo tradicijos. Tarybos narė 
Laura Gardziulevičienė padėkojo 
užimtumo centro darbuotojoms, 
kurios yra ne tik savo vaikų, bet 
ir visų viltiečių mamos. 

Šventės staigmena tapo „Vil-
ties“ teatro grupės muzikinis 
spektaklis „Mums Lietuvoje ge-
ra“. Pagrindiniai spektaklio vei-
kėjai – kukli lietuviška šeima. 
Šeimoje dukrų visas pulkas, o 
dar nė viena netekėjusi. Bet stai-
ga atjoja jaunas bernelis. Priri-
šęs žirgą, dairosi, kokia tvarka 
šiame ūkyje. Žirgas pamuisto 
galvelę ir išmindžioja rūteles. 
Iš viso būrio tik viena mergina 
išbėga rūtelių gailėti. Bernelis 
lietuvaitei pasiūlo ne tik savo 
ranką, širdį, bet ir aukso žiedelį.

Vėliau visoms mamoms 
skambėjo daina „Tu numegzk 
man, mama, kelią“ ir buvo įteik-
ta po simbolinį gėlės žiedą.

„Vilties“ bendrijos nariai turi 
gražią tradiciją – pasodinti gė-
lę. Šiais metais tai padarė ben-
druomenės atstovė Aldona – ji 
kieme pasodino rožę. 

Grojo Jaskonių ir Naujasodės 
kaimų kapela „Malūnėlis“.

Atidavė pagarbą šeimai
Druskininkai:

Šventės aprangos kodas buvo tautinis drabužis arba lietuviškas akcentas.

Dramaturgė Birutė Kapustinskaitė. Asmeninio archyvo nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Ciberžolės tėvynė – Pietry-
čių Indija. Šis daugiametis 

imbierinių šeimos žolinis pries-
koninis augalas sutinkamas Pie-
tų Azijos tropinėse srityse, kur 
auga natūraliai. Kaip kultūri-
nis augalas auginamas Kambo-
džoje, Šri Lankoje, Indonezijoje, 
Kinijoje, Japonijoje, Filipinuose, 
Haityje ir, žinoma, Indijoje. Šiai 
imbierinių šeimos augalų gen-
čiai priklauso kelios dešimtys 
rūšių (vieni šaltiniai nurodo 40, 
kiti – 80 ir dar daugiau), iš kurių 
populiariausios yra šios: mels-
voji ciberžolė, kvapioji ciberžo-
lė, kininė ciberžolė, dažinė ci-
beržolė (šiame straipsnyje pa-
teikiami duomenys tik apie da-
žinę ciberžolę), kotuotoji ciber-
žolė, rudoji ciberžolė, vaistinė 
ciberžolė bei geltonoji ciberžolė.

Vizitinė kortelė
Dažinė ciberžolė išauga iki 

90–100 cm aukščio, turi dide-
lius paprastuosius lapus, žiedy-
nas būna 15–30 cm ilgio su ža-
liais (apačioje) ir baltais (viršu-
je) prielapiais, tarp kurių – ne-
dideli vamzdiški geltoni žiedai, 
šakniastiebiai mėsingi (iki 4 cm 
skersmens), geltonai rudi. Iš šios 
rūšies ciberžolės šakniastiebių 
gaminami smulkūs milteliai 
(pudra), kurie vadinami kurku-
ma (beje, šiuo pavadinimu dau-
gelyje šalių vadinama ir pati ci-
beržolė). Vandenyje šie milteliai 
netirpūs (išskyrus pastaruo-
ju metu gaminamas tam tikras 
šio produkto druskas), tirpsta 
tik aliejuje, eteryje ir alkoholy-
je, nėra atsparūs saulės spindu-
liams, praranda stabilumą šar-
minėje terpėje, kuri yra per 7,5 
pH, tačiau stabilūs temperatūro-
se, kurios naudojamos gamybos 
procesuose maisto pramonėje.

Cheminė sudėtis
Šaknyse rasta: dažinių me-

džiagų (2,5–4,5 %), taip pat di-
delis kiekis geltonojo pigmento 
kurkumino (pagrindinė veiklio-
ji medžiaga), eterinio aliejaus 
(1,5–5 %), kuriame didelis kie-
kis terpenų ir terpenoidų, taip 
pat rasta dietinių skaidulų, tur-
merono, sabineno, cingeberono, 
metilacetilciklohekseno, borne-
olio, kurkumoro, cineolio, tu-
merono, angliavandenių, rieba-

lų, baltymų, krakmolo, laktono, 
cinko, vario, magnio, molibdeno, 
mangano, fosforo, geležies, jodo, 
kalcio, kalio, natrio, seleno, vita-
minų B1, B2, B4, B6, C, E, K, PP, P.

Pastabos:
1) Maisto pramonėje daži-

nės ciberžolės milteliai naudo-
jami ir kaip natūralus dažiklis 
(dažo oranžine ir geltona spal-
va) gyvūninės ir augalinės kil-
mės produktams, ir kaip pries-
konis (pasižymi karčiu, šiek tiek 
deginančiu skoniu bei būdingu 
ciberžolės kvapu) ryžių, mėsos, 
žuvies patiekalų, daržovių troš-
kiniams, pyragaičiams ir kitiems 
gaminiams. Beje, dažinės ciber-
žolės šaknų milteliai kartais dar 
vadinami turmeriku (Turmeric). 
Jame kurkumino kiekis varijuoja 
nuo 1 iki 5 %. Turmeriko (švie-
siai geltonos spalvos) dažnai 
įmaišoma į nebrangius sūrius, 
margariną bei sviestą, taip pat 
šiuo dažikliu ir prieskoniu ne-
retai pakeičiamas brangiau kai-
nuojantis prieskonis šafranas. 
Gamintojai tikina, jog turmeri-
kas pasižymi silpnu antispazmi-
niu bei tulžies varymo poveikiu.

2) Vakarų šalyse dažinė ci-
beržolė (prekinis pavadinimas 
kurkuminas) dažniausiai nau-
dojama tik kaip dažiklis (žy-
mimas E 100; cheminė formu-
lė C21H20O6), Rytuose – kaip 
prieskonis. Žinotina, kad mais-
te svarbu nepadauginti dažiklio 
E 100 kiekio, antraip patiekalai 
turės kartoką prieskonį.

3) Dažinė ciberžolė prailgina 
maisto produktų galiojimo lai-
ką, yra kario (Indijoje paplitu-
sio įvairių rūšių prieskonių mi-
šinio) sudedamoji dalis.

4) Maisto papildas E 100 
dažniausiai naudojamas šiems 
produktams: sviestui, jogurtui, 
majonezui, margarinui, valgo-
miesiems ledams, garstyčioms, 
konservams, saldainiams, py-
ragams, kruopoms, piurė, pa-
dažams, salotoms, tortams, li-

keriams, vynams, kartiesiems 
sodos gėrimams, džemams, že-
lė, dešrelėms, virtoms dešroms, 
paštetams, virtai mėsai, alie-
jams, aromatizuotiems lydy-
tiems sūriams ir kt. produktams.

Vaistas nuo visų ligų?
Senovės Indijoje ir kai kurio-

se kitose Azijos šalyse įvairiais 
periodais dažinė ciberžolė bu-
vo naudojama ir kaip maisto bei 
audinių dažiklis, ir kaip priesko-
nis, ir kaip vaistas. Pavyzdžiui, 
Indijoje rastuose rašytiniuo-
se šaltiniuose, kurie datuojami 
250 metais prieš Kristų, nuro-
doma, kad šio augalo šaknų mil-
teliais buvo gerinamas virškini-
mas ir galvos smegenų veikla. 

Į žiniasklaidą vis dažniau pa-
kliūna teiginių, kad dažinė ci-
beržolė mažina sąnarių skaus-
mą, greitina žaizdų gijimą, pa-
sižymi stip riomis antiuždegi-
minėmis savybėmis, tinka gy-
dant nutukimą, osteoartritą, 
kai kuriuos virškinimo sutriki-
mus, širdies priepuolius, diabe-
tą, insultą, depresiją, melano-
mą, žvynelinę (psoriazę), išsė-
tinę sklerozę, Alzheimerio ligą, 
storosios žarnos, prostatos bei 
odos vėžį, reumatoidinį artri-
tą... (iš viso apie 150 ligų!) Žo-
džiu, atsirado saugus, nebran-
gus, visiems prieinamas – svar-
biausia – grynas augalinis „ste-
buklingas“ vaistas nuo visų ligų, 
o tai yra praktiškai neįmanomas 
dalykas. 

Panacėjos paieškos
Maždaug kas penkeri metai 

pasaulyje pasklinda žinia apie 
kokį nors paprastą produktą, 
neva turintį nepaprastų gydo-
mųjų galių. Taigi, 2014 metais 
taip atsitiko ir su dažine ciberžo-
le. Ja pradėjo masiškai domėtis 
ne tik tolimosios Australijos gy-
ventojai, bet ir europiečiai, ypač 
vokiečiai ir ispanai, kuriuos su-
domino teiginys, kad šis pries-

konis ir dažiklis padeda „lengvai 
ir greitai atsikratyti antsvorio“. 
Žinoma, sensacijos paskelbimo 
metais mažai kas atkreipė dė-
mesį į dietologų pamokymus, 
kad be įvairių maisto papildų, 
žolelių nuovirų, meditacijų ir 
specialių smilkalų „būtina ma-
žiau valgyti ir daugiau judėti“.

Netrukus paaiškėjo, kad 
dažinė ciberžolė ir joje esantis 
kurkuminas ne tas pats daly-
kas. Mat dažinėje ciberžolėje to 
„stebuklingojo“ kurkumino tėra 
(geriausiu atveju) vos 5 %. Dar 
blogiau – kaip parodė tyrimai, 
netgi to nedidelio kurkumino 
kiekio žmogaus organizmas ne-
gali lengvai įsisavinti.

Ką daryti? Prasidėjo priemo-
nių, kurios šį procesą padarytų 
efektyvesnį, paieškos. Buvo su-
rastos trys medžiagos, galinčios 
pagerinti kurkumino įsisavini-
mą: piperinas (juodųjų pipirų 
ekstraktas), bromelainas (ana-
nasų stiebų ekstraktas) ir fosfa-
dilcholinas. Tiesa, po kurio laiko 
Indijoje buvo pradėtas gaminti 
specialus preparatas, kuriame 
standartinis kurkumino eks-
traktas buvo sumaišytas su da-
žinės ciberžolės šaknų eteriniais 
aliejais. Gamintojų teigimu, toks 
derinys kurkumino įsisavinimą 
pagerina 6 ir daugiau kartų.

Komentarai
 Iš dažinės ciberžolės kur-

kuminoidai išgaunami ekstrak-
cijos būdu naudojant acetoną ar-
ba kitus organinius skiediklius. 
Galima ir cheminė kurkumi-
no sintezė sąveikaujant kai ku-
riems eteriams su sudėtingomis 
medžiagomis. Bet kuriuo atveju 
pramoniniu būdu išgautas kur-
kuminas turės priemaišų, esan-
čių naudojamuose skiedikliuose 
arba susidarančių kaip pašali-
niai produktai sintezės metu. 
Pavyzdžiui, seniai žinoma, kad 
žmogaus organizmui žalingos 
medžiagos (acetonas, anglies 
dioksidas, metanolis) daro tok-
sinį poveikį. Taigi, kalbėti apie 
kurkuminą kaip apie gryną au-
galinį produktą, žinant jo fak-
tinę cheminę sudėtį, yra tiesiog 
nekorektiška.
 Dažinės ciberžolės propa-

guotojai, bandydami išvengti aš-
trios kritikos dėl įrodymų apie 
produkto naudingumą sveika-
tai stokos, savo teiginiuose ne-
retai naudoja tokias frazes, kaip 

„galimai saugus“, „manoma, kad 
tai efektyvus produktas“, „tik 
dar nepakanka įtikinamų įrody-
mų“, „pastaruoju metu tęsiami 
tyrimai dėl dažinės ciberžolės 
poveikio žmogaus organizmui“.
 Tenka pažymėti, kad visi 

tyrimai dėl dažinės ciberžolės 
poveikio gydant vėžį, buvo atlie-
kami tik su laboratoriniais gy-
vūnais. Visa tai neduoda jokių 
garantijų, kad ši priemonė gali 
būti taikoma žmonėms.
 Teiginiai, kad dažinės ci-

beržolės milteliai, kurie su 
maistu vartojami „ant peilio ga-
lo“ nekenkia, yra arti tiesos, su 
sąlyga, jei tai daroma retai. Var-
tojant šį prieskonį ir dažiklį daž-
nai, ypač didesniais kiekiais, su-
trikdomas virškinimas, kepenų 
veikla, pasunkėja tulžies pūslės 
ligos, pradeda varginti pykini-
mas, vėmimas, viduriavimas, 
pilvo skausmai, galima susirg-
ti opalige. Taip pat šis produk-
tas pablogina kraujo krešėjimo 
funkciją, kuri ypač aktuali žmo-
nėms, pavyzdžiui, besiruošian-
tiems chirurginėms operaci-
joms (dažinės ciberžolės reik-
tų atsisakyti iki operacijos likus 
bent dviem savaitėms).
  Dažinė ciberžolė nevar-

totina gydantis chemoterapija 
(silpnina chemoterapijos povei-
kį), sergant hipotonija, kraujy-
je esant per mažam gliukozės 
lygiui, geriant skrandžio sulčių 
rūgštingumą neutralizuojančius 
preparatus, nesteroidinius ir an-
tiuždegiminius vaistus, sergant 
tulžies pūslės ligomis, taip pat 
nėštumo ir žindymo laikotarpiu. 
 Indijos liaudies medicina 

dažine ciberžole gydo kosulį, 
reumatines ligas, raiščių patem-
pimą, Kinijoje (jei rekomenduo-
ja gydytojas) – įvairios kilmės 
skausmus pilvo srityje.

Baigiamasis žodis
JAV ir Europos mokslininkai, 

atlikę 15 eksperimentų, padarė 
išvadą, kad kurkuminas neturi 
konkrečių medicininių savybių, 
todėl priskirtinas prie medžia-
gų, pasižyminčių tariamu akty-
vumu. Antra vertus, kurkumi-
nas yra nestabilus, reaktyvus 
junginys, kurio cheminė struk-
tūra siunčia klaidingus signa-
lus. Žmogaus organizme kurku-
minas suskyla į skirtingas savy-
bes turinčias medžiagas. 

Romualdas OGiNSKAS

Ligos pradinėse stadijose 
padidėjęs kraujospūdis daž-
niausiai nesukelia jokių nega-
lavimų, tad neretai lieka nepa-
stebėtas. Negydoma hiperten-
zija ilgainiui didina riziką su-
sirgti galvos smegenų insultu, 
išemine širdies liga, inkstų ir 
širdies nepakankamumu, akių 
kraujagyslių ligomis, galūnių 

kraujagyslių ateroskleroze.
„Įrodyta, kad daugiau nei 50 

proc. mirčių dėl išeminės širdies 
smegenų ligos įvyksta turin-
tiems padidintą arterinį krau-
jo spaudimą“, – teigia klinikos 
„Elite Medicale“ prof. habil. dr. 
Marija Rūta Babarskienė.

Medikai ir farmacininkai at-
kreipia dėmesį, kad arterinės 

hipertenzijos priežastys nėra 
tiksliai žinomos, tačiau tam tik
ri rizikos veiksniai turi įtakos.

„Tai paveldėjimas, antsvoris, 
nutukimas, gausus valgomosios 
druskos vartojimas, mažas ka-
lio kiekis maiste, piktnaudžia-
vimas alkoholiu, mažas fizinis 
aktyvumas, nuolatinė psichoe-
mocinė įtampa, rūkymas“, – sa-
ko M. R. Babarskienė.

Nors hipertenzija yra laiko-
ma 40mečių ir vyresnių liga, 
medikai pastebi, kad ši liga už-
klumpa ir jaunesnius.

„Šiandien padidintas arte-
rinis spaudimas nustatomas ir 
vaikystėje, paauglystėje, todėl 
būtina kraujo spaudimą ma-

tuoti net esant gerai sveikatos 
būklei. Lietuvoje atliktuose ty-
rimuose tarp 7–18 metų vaiki-
nų ir merginų arterinė hiper-
tenzija nustatyta iki 15 proc. 
Nuo 40ies vertėtų spaudimą 
tikrinti mažiausiai sykį per me-
tus, o esant blogesnei savijau-
tai ir dažniau“, – sako M. R. Ba-
barskienė.

Pasak specialistų, sužinojus, 
kad sergama arterine hiperten-
zija, svarbu suprasti, kad tai lė-
tinė liga – net ir pagerėjus ben-
drai savijautai, negalima sava-
vališkai nutraukti gydymo, bū-
tina vartoti medikų paskirtus 
vaistus, tuo pačiu atkreipti dė-
mesį į jų suderinamumą. 

Europos kardiologų draugija 
sergantiems arterine hiperten-
zija rekomenduoja:
 Sumažinti druskos kiekį 

iki 56 g per parą.
 Nevartoti alkoholio.
 Maisto racione didinti 

vaisių ir daržovių kiekį iki 400 
g, nevartoti daug riebalų turin-
čių maisto produktų, vengti aš-
trių prieskonių.
 Mažinti kūno svorį. Sek-

tinas KMI – 24 kg/m2.
 Nerūkyti.
 Reguliariai mankštintis, 

dinaminis krūvis – 30 minučių 
per parą, 5–7 dienas per savaitę.
 Mažinti lėtinį stresą.

„Bičiulystės“ inf. 

Kaip apsisaugoti nuo hipertenzijos, pasiglemžiančios vis jaunesnius?
Sergamumo mastai arterine hipertenzija didėja. Norint at-
kreipti dėmesį į aukšto kraujo spaudimo grėsmes ir ilgalai-
kes pasekmes, gegužės mėnesį yra minima Tarptautinė hi-
pertenzijos diena. Išsivysčiusiose šalyse ši liga diagnozuoja-
ma maždaug 40 proc. suaugusių gyventojų: Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose – 27 proc., o Rytų Europos šalyse – iki 2 kar-
tų dažniau, įskaitant ir Lietuvą.

Ciberžolė – viso labo prieskonis ir maisto dažiklis
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„Neįgaliesiems tai ypatinga 
pramoga, tikra šventė. Džiu-
gu, kad keturratininkų ben-
druomenė yra tokia socialiai 
atsakinga“, – kalbėjo maršru-
to ir kliūčių ruožo pelkėje au-
torius D. Čirvinskas Prieš ren-
ginį tiek vairuotojams, tiek ne-
įgaliesiems buvo pravestas ins-
truktažas: kaip laikytis važiuo-
jant, kaip duoti ženklą keturra-
čio vairuotojui iškilus proble-
mai, buvo paaiškinti sutartiniai 
ženk lai. Visiems buvo išdalin-
tos ir geltonos ryškios liemenės. 
Kad neturiu patirties tokiuose 
žygiuose, sutartinai parodė vi-
sų į mano baltus batus nukreip-
tos akys: ,,Tau, ką, negaila?“ – 
klausė su užuojauta ne vienas.

Ekstremali kelionė
60 km trasą turėjome įveik-

ti per tris su puse valandos, tad 
leidomės į nuotykį: stiprių vy-
rų greitai susodinti už ketur-

račių vairuotojų, užsidėjome 
ant galvų šalmus, kas galėjo-
me, stipriai įsikibome ranko-
mis ir – pirmyn. Kaip ir žadė-
jo sinoptikai, buvo graži šilta 
diena. Iš pradžių kelias vingia-
vo asfaltu, kiek vėliau jį pakei-
tė žvyrkelis, suplūktos žemės 
vėžės bei išartos priešgaisri-
nės smėlio juostos miškuose. 
Man, kaip biologei, pro akis 
nepraslydo medžių bei krūmų 
įvairovė, tik akį liūdino gana 
dažni iškirstų medžių plotai, 
kurių net negalima lyginti su 
tvarkingais, atsodintais kir-
timais Švedijoje. Daug kalba-
me apie miškų saugojimą, de-
ja, tvarkingai jų eksploatuoti 
dar nemokame. Važiuodami ja-
vų lauko pakraščiu matėme ir 
pasmaguriauti atėjusią stirną. 

Keturračių komanda judėjo 
labai draugiškai, dažnai palauk-
davo atsilikusių, o iškilus prob
lemai visi vairuotojai subėgda-
vo siūlydami savo pagalbą. To-

kiomis akimirkomis buvo ga-
lima pasikelti šalmo apsauginį 
skydą ir apsidairyti, nes važiuo-
jant keliais būna daug dulkių, o 
miškais – medžių šakelių. Tokia 
idilė tęsėsi porą valandų, bet li-
kus trečdaliui kelio pasiekėme 
tikrą pelkę, kurioje įstrigome 
pusantros valandos. Keturra-
čiai krypo į šonus, slidinėjo pel-
kėje sugriuvusių medžių kamie-
nais, tarpais norėjosi kumščiu 
padaužyti į vairuotojo šalmą 
(toks buvo sutartas SOS signa-
las). Norint pravažiuoti teko net 
gervėmis ne kartą pasinaudo-
ti. Čia ir mes buvome ,,naudin-
gi“, nes kol vairuotojai tempė 
priekin lynus ir ieškojo medžių 
jiems pritvirtinti, mes spaudė-
me mygtukus. Pasisekė tiems, 
kurių kaimynai buvo gana toli 
priekyje: jų neaplipdė iš po ratų 
į orą lekiantys šlapio juodžemio 

purslai, tačiau už mūsų susigrū-
dusių mašinų vairuotojai ne tik 
patys priminė purvo lenktynė-
se dalyvavusius, bet ir jų kelei-
viai bei keturračiai greitai tapo 
neatpažįstami. 

,,Bene labiausiai rūpėjo ne-
įgaliesiems parodyti gana pa-
slėptą lankytiną objektą – Kar-
čiupio ąžuolą. Tai labai didelis 
medis, kurio kamieno apimtis 
siekia šešis metrus. Su keturra-
čiais ten privažiuoti galėjome. 
Buvo labai įspūdinga“, – kalbė-
jo R. Gančierius. Deja, po patir-
tų nuotykių pelkėje net ir padė-
jus ranką ant šimtamečio ąžuo-
lo kamieno širdis nesuvirpėjo. 
Važiuojant kalnuotais pušynais 
akį džiugino žydinčios pakal-
nučių pievelės ir aš įsidrąsinusi 
patuksenau Dariui į šalmą. ,,Ko-
kia problema?“ – pasiteiravo jis 
sustojęs. ,,Nuskinkite man kele-

tą pakalnučių“, – paprašiau nu-
sišypsojusi...

Išsirikiavę po kelionės ben-
drai nuotraukai galėjome ,,pasi-
grožėti“ ir vieni kitais. Likę sto-
vykloje organizatoriai pasitiko 
mus su kvepiančia sriuba, šašly-
kais. Sulaukėme ir dovanų, ku-
rios atiteko labiausiai išsipurvi-
nusiems, linksmiausiems ar ki-
taip pasižymėjusiems renginio 
dalyviams. Taip pat visiems bu-
vo įteiktos ir šviesą atspindin-
čios liemenės. Keliavęs pirmuo-
ju keturračiu Laisvydas taip 
pat džiaugėsi patirtu nuotykiu: 
„Puiki mankšta. Labai gražus 
gamtovaizdis, matėm kiškių 
ir stirnų.“ Susirinkus į būrį vėl 
visų akys nukrypo į mano šva-
rius baltus batus. Jie buvo įro-
dymas, kad mane vežęs Darius 
yra tikras vairavimo profesio
nalas, o aš pajuokavau: „Važiuo-
jant per balas reikia aukščiau 
iškelti kojas.“

,,Gyvenimą reikia semti sau-
jomis, džiaugtis suteiktomis 
progomis, mėgautis tuo, kas ne-
kasdieniška ar savomis jėgomis 
nepasiekiama. Dėkojame ,,Be-
kelės vilkams“ už nekasdieniš-
ką nuotykį, kuris džiugina mus 
jau trečius metus iš eilės. Kelio-
nės didžiausias tikslas pasiek-
tas – daug įspūdžių gamtoje, 
purvo vonios ir svarbiausia – 
saugumas. Nekantriai lauksi-
me kito susitikimo!“ – turo or-
ganizatoriams dėkojo RSK pre-
zidentė V. Pokvytytė.

Angelė RudžiANSKAitė
Manto Beinoro nuotr.

G. Jonikaičio teigimu, vie-
nas iš sėkmingai pritaikytos 
svetainės kriterijų – kad padi-
dinus vaizdą iki 200 procentų 
jos dizainas neišsikraipytų ir 
galima būtų rasti tą pačią in-
formaciją. Silpnaregiams taip 
pat labai svarbus teksto ir fono 
kontrastas, šriftas, aiški pusla-
pio struktūra. 

Neregiams atstovaujan-
tis Justinas Kilčiauskas pabrė-
žė, jog labai svarbu ne tik tai, 
kad svetainė būtų atvira teks-
to skaitymo programėlėms, bet 
ją turėtų būti paprasta valdyti 
vien tik klaviatūra. Taip pat tu-
rėtų būti aprašyta grafika, pa-
veikslėliai. Daug lemia ir tokie 
paprasti dalykai, kaip paieš-
kos laukelio ir mygtuko „ieško-

ti“ įvardijimas. J. Kilčiauskas 
pataria vengti iššokančių ele-
mentų, kurie erzina visus inter-
neto naudotojus, o neregiams 
iš viso sutrikdo darbą. Jo tei-
gimu, dėl nepatogios svetainės 
neregiams dažnai būna sunku 
užpildyti įvairias formas, ins-
trukcijas, užsiregistruoti į įs-
taigą ar pan. 

LASS atstovai įsitikinę, kad 
neregiams skirta informacija 
neturėtų būti pateikiama atski-
rai, skiltyje „neįgaliesiems“. Pri-
taikyta turi būti visa svetainė. 

Rengiamos gairės
S. Aginskaitė sako nerimau-

janti, ar Lietuva spės pasiruošti 
įgyvendinti direktyvą. Kol kas, 
jos teigimu, lyginant su kito-
mis šalimis, šis procesas vyks-
ta vangiai, yra daug neatsaky-
tų klausimų. Svarbiausi iš jų – 
kas atliks stebėseną, kokios bus 
sankcijos už direktyvos nepai-
symą, kiek planuojama skirti 
lėšų direktyvos įgyvendinimui 
per artimiausius dvejus metus. 
Be to, pasigendama glaudesnio 
bendradarbiavimo su neįgalių-
jų organizacijomis. 

Susisiekimo ministerija tiki-
na, kad su neįgaliųjų bendruo-
menės atstovais bus glaudžiai 
bendradarbiaujama pritaikant 
svetaines pagal reikalavimus. 
Šiuo metu direktyvos nuostatos 
perkeliamos į nacionalinę teisę. 

Susisiekimo ministerijos 
Komunikacijos ir protokolo 
skyrius informavo, kad tai turi 
būti padaryta iki šių metų lie-
pos 23 d. Darbai vykdomi pagal 
planą ir tikimasi, kad bus priim-
ti nustatytais terminais. 

„Atkreiptinas dėmesys, kad 
nemaža dalis viešojo sektoriaus 
institucijų iki 2019 metų liepos 
mėnesio turi pradėti skelbti in-
formaciją jau veikiančiame por-
tale „Mano vyriausybė“. Šioje 
svetainėje bus užtikrintos prie-
monės neįgaliesiems gauti visą 
viešojo sektoriaus institucijų 
teikiamą informaciją“, – tikina 
ministerijos atstovai.

Pasak Susisiekimo ministe-
rijos Komunikacijos ir protoko-
lo skyriaus, interneto svetai-
nių ir mobiliųjų programų pri-
taikymo prieinamumo reikala-
vimams stebėseną įgyvendins 

Vyriausybės įgaliota institu-
cija. Numatoma, kad ji rengs 
su įstaigų interneto svetainių 
ir mobiliųjų programų priei-
namumu susijusias mokymo 
programas ir organizuos mo-
kymus įstaigų darbuotojams 
ir nevyriausybinėms organiza-
cijoms, kurios atstovauja tiks-
linėms grupėms. Šios mokymo 
programos bus skirtos mokyti, 
kaip kurti, valdyti ir atnaujin-
ti prieinamą interneto svetai-
nių ir mobiliųjų programų tu-
rinį. Atitinkamai viešojo sek-
toriaus institucijos bus nuolat 
konsultuojamos, kaip tinkamai 
parengti informaciją, kad ji bū-
tų prieinama visai Lietuvos vi-
suomenei. 

S. Aginskaitė atkreipė dė-
mesį, kad Lietuvos neįgaliųjų 
forumo bei Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos ekspertai 

rengia interneto svetainių pri-
einamumo gaires. Jos pasirodys 
jau vasaros pabaigoje.  

Aktualu ne tik Lietuvai 
Interneto svetainių pritai-

kymo klausimai buvo aptariami 
ir Vilniuje surengtame Europos 
neįgaliųjų forumo (EDF) suva-
žiavime, ir kitą dieną vykusio-
je konferencijoje. Ekspertai iš 
tarptautinių organizacijų drau-
ge su ES šalių narių atstovais 
diskutavo, kaip kuo efektyviau 
bendradarbiauti su valstybės 
institucijomis, kad vadinamoji 
ES Interneto tinklapių pritaiky-
mo direktyva būtų įgyvendinta 
ir iš tiesų pakeistų visų žmonių 
patirtis skaitmeninėje erdvėje. 

„Jei šalys nori sėkmingai 
įgyvendinti ES interneto sve-
tainių pritaikymo direktyvą, 
jos privalo konsultuotis su ne-
įgaliųjų atstovais. Nieko apie 
neįgaliuosius – be neįgaliųjų“ – 
Europos neįgaliųjų forumo su-
važiavime sakė jo prezidentas 
Yannis Vardakastanis.

Tą pabrėžia ir lietuviai: 
„Esame pasirengę bendradar-
biauti, atsakyti į visus kylan-
čius klausimus, jei tik į mus 
kreipsis“, – sako G. Jonikaitis. Jo 
teigimu, kartais sprendimai bū-
na visai paprasti ir nereikalau-
jantys didelių investicijų.

Aurelija BABiNSKiENė 
LNF archyvo nuotr.

Per 2 metus turės būti pritaikytos visos viešojo 
sektoriaus interneto svetainės

(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliuosius pakvietė išbandyti save važiuojant bekele

Įveikus pelkę.

Žygio keturračiais iniciatorius Darius Čirvinskas. 

Interneto svetainių pritaikymo aktualijos pristatytos žurnalistams.

EDF suvažiavime dalyvavo ir šuo 
vedlys.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, birželio 4 d. 
09:05 Senis. N-7. 326 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/20 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 8 s. 11:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 
12:00 Iškilmingas Sąjūdžio 30-mečio 
minėjimas. Tiesioginė transliacija iš 
LR Seimo Kovo 11-osios Akto salės (su 
vertimu į gestų k.). 13:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 315 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gimę tą pa-
čią dieną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 Do-
kumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. 23:15 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 4. N-7. 4/10 s. 24:00 Pasau-
lio teisuoliai. (kart.). 00:45 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gimę 
tą pačią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Pasaulio dokumentika. Žirafa. 
Susipažinkime iš arčiau. (subtitruota, 
kart.). 05:00 Seserys. N-7. 315 s. (kart.).

Antradienis, birželio 5 d. 
09:05 Senis. N-7. 327 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/21 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 9 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 316 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Pasaulio teisuoliai. 22:15 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:05 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 
4/11 s. 23:50 Karinės paslaptys. (kart.). 
00:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 316 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 328 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/22 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 10 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
317 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.
lt. 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gy-
venimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Premjera. Putino kerštas. 
1, 2 d. 23:15 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 4. N-7. 4/12 s. 24:00 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 00:45 
Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 317 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 7 d.
09:05 Senis. N-7. 329 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/23 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 11 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 318 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Speci-

alus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. 22:30 Dasleriai. Amžini 
varžovai. N-7. 1 s. 24:00 Dokumentinė 
apybraiža „Deganti vasara: 1988-ieji“. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 318 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 330 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/24 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 12 s. 11:40 Stilius. Gyveni-
mo būdo žurnalas. 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 319 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos 
inspektoriai. 23:00 Fantastiškas penk-
tadienis. Žmogus su auksiniu pistole-
tu. N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 03:35 Teisė 
žinoti. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 319 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 9 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai. 28, 29 s. 07:20 Premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2. 2/15 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 27 
s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji Bo-
ružėlė. 15 s. 08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio do-
kumentika. Gyvūnų išgyvenimo stra-
tegija. 1 d. Elgsenos ypatumai. (subti-
truota). 12:40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios gyvūnų migra-
cijos. 3 d. Zebrai. (subtitruota). 13:35 
Puaro. N-7. 1/5, 1/6 s. 15:15 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:43 
Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Svei-
kinimų koncertas. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19:30 Stilius. Gyvenimo 
būdo žurnalas. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Muzikinė pramo-
ginė programa „Du balsai – viena šir-
dis“. 23:10 Susižadėję penkerius me-
tus. N-7. (subtitruota). 01:10 Žmogus su 
auksiniu pistoletu. N-14. (kart.). 03:10 
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgy-
venimo strategija. 1 d. Elgsenos ypa-
tumai. (subtitruota, kart.). 04:00 Pasau-
lio dokumentika. Didžiosios gyvūnų 
migracijos. 3 d. Zebrai. (subtitruota, 
kart.). 04:50 Dokumentinė apybrai-
ža „Deganti vasara: 1988-ieji“. (kart.). 
05:45 Klausimėlis.lt.

Sekmadienis, birželio 10 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 5 s. Narsus siuvėjas. 10:00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:00 Prem-
jera. Kačių ABC 1. 2 s. 11:45 Pasaulio 
dokumentika. Azijos cunamis. Mirti-
na banga. (subtitruota). 12:40 Pasau-
lio dokumentika. Nepažinti Indokini-
jos kampeliai. 3 d. Malaizijos gamtos 
išdaigos. (subtitruota). 13:35 Puaro. 
N-7. 1/7, 1/8 s. 15:20 Gamtos inspekto-
riai. (kart.). 15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų dainelė 
2018“. Laureatų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 2018“. Lau-
reatų koncertas. 19:30 Savaitė. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 4. 11, 12 s. 22:40 D’Artanjano duktė. 
N-7. 00:45 Mamytė. N-14. 03:00 Pasau-
lio dokumentika. Nepažinti Indokini-
jos kampeliai. 3 d. Malaizijos gamtos 
išdaigos. (subtitruota, kart.). 03:55 Mu-
zikinė pramoginė programa „Du bal-
sai – viena širdis“. (kart.).

Pirmadienis, birželio 4 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 10, 4. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 27, 8. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 27, 9. 07:55. Svajonių so-
dai (kart.) 37. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Kobra 11 (kart.) 20, 1. 13:00. Paža-
dėtoji 790. 13:30. Pažadėtoji 791. 
14:00. Pažadėtoji 792. 14:30. Paža-
dėtoji 793. 15:00. Simpsonai 27, 10. 
15:30. Simpsonai 27, 11. 16:00. TV3 
žinios 69. 16:28. TV3 Orai. 16:30. TV 
Pagalba 9, 18. 18:30. TV3 žinios 155. 
19:22. TV3 Sportas. 19:27. TV3 Orai 
155. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 9. 20:00. Gyvenimo išdaigos 117. 
20:30. Gyvenimo išdaigos 118. 21:00. 
Pasmerkti 4 6, 66. 21:30. TV3 vakaro 
žinios 86. 22:23. TV3 Sportas. 22:27. 
TV3 Orai 86. 22:30. Tamsos baikeris. 
Keršto demonas. 00:20. Elementa-
ru 5, 4. 01:20. Kvantikas 1, 22. 02:10. 
Amerikiečiai 4, 2. 03:00. Detektyvas 
Bekstriomas 1, 5. 03:55. Tironas 3, 6. 
04:55. Elementaru (kart.) 5, 4.

Antradienis, birželio 5 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 10, 5. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 27, 10. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 27, 11. 07:55. Pasmerkti 4 
(kart.) 6, 66. 08:25. Paskutinis iš Ma-
gikianų (kart.) 1, 9. 08:55. Meilės sū-
kuryje. 10:00. Tai - mano gyvenimas 
1. 12:00. Gyvenimo išdaigos (kart.) 
117. 12:30. Gyvenimo išdaigos (kart.) 
118. 13:00. Pažadėtoji 794. 13:30. Pa-
žadėtoji 795. 14:00. Pažadėtoji 796. 
14:30. Pažadėtoji 797. 15:00. Simp-
sonai 27, 12. 15:30. Simpsonai 27, 
13. 16:00. TV3 žinios 70. 16:28. TV3 
Orai. 16:30. TV Pagalba 9, 21. 18:30. 
TV3 žinios 156. 19:22. TV3 Sportas. 
19:27. TV3 Orai 156. 19:30. Paskuti-
nis iš Magikianų 1, 10. 20:00. Gyve-
nimo išdaigos 119. 20:30. Gyveni-
mo išdaigos 120. 21:00. Pasmerkti 
4 6, 67. 21:30. TV3 vakaro žinios 87. 
22:23. TV3 Sportas. 22:27. TV3 Orai 
87. 22:30. Kieti bičai. 00:55. Elemen-
taru 5, 5. 01:45. Kvantikas 2, 1. 02:35. 
Amerikiečiai 4, 3. 03:25. Detektyvas 
Bekstriomas 1, 6. 04:15. Tironas 3, 7. 
05:15. Elementaru (kart.) 5, 5.

trečiadienis, birželio 6 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 10, 6. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 27, 12. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 27, 13. 07:55. Pasmerk-
ti 4 (kart.) 6, 67. 08:25. Paskutinis iš 
Magikianų (kart.) 1, 10. 08:55. Mei-
lės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gy-
venimas 1. 12:00. Gyvenimo išdai-
gos (kart.) 119. 12:30. Gyvenimo iš-
daigos (kart.) 120. 13:00. Pažadėto-
ji 798. 13:30. Pažadėtoji 799. 14:00. 
Pažadėtoji 800. 14:30. Pažadėtoji 
801. 15:00. Simpsonai 27, 14. 15:30. 
Simpsonai 27, 15. 16:00. TV3 žinios 
71. 16:28. TV3 Orai. 16:30. TV Pa-
galba 9, 22. 18:30. TV3 žinios 157. 
19:22. TV3 Sportas. 19:27. TV3 Orai 
157. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 11. 20:00. Gyvenimo išdaigos 2, 
1. 20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 2. 
21:00. Pasmerkti 4 6, 68. 21:30. TV3 
vakaro žinios 88. 22:20. TV3 Sportas. 
22:22. TV3 Orai 88. 22:25. Vikinglot-
to. 22:30. Kerštas. 00:15. Elementa-
ru 5, 6. 01:15. Kvantikas 2, 2. 02:05. 
Amerikiečiai 4, 4. 03:00. Detekty-
vas Bekstriomas 1. 03:50. Tironas 
3, 8. 04:50. Elementaru (kart.) 5, 6. 
05:35. Virtuvė 4, 6.

ketvirtadienis, birželio 7 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 10, 7. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 27, 14. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 27, 15. 07:55. Pasmerkti 4 
(kart.) 6, 68. 08:25. Paskutinis iš Ma-
gikianų (kart.) 1, 11. 08:55. Meilės sū-
kuryje. 10:00. Tai - mano gyvenimas 
1. 12:00. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 
1. 12:30. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 
2. 13:00. Pažadėtoji 802. 13:30. Pa-
žadėtoji 803. 14:00. Pažadėtoji 804. 
14:30. Pažadėtoji 805. 15:00. Simp-
sonai 27, 16. 15:30. Simpsonai 27, 17. 
16:00. TV3 žinios 72. 16:28. TV3 Orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 23. 18:30. TV3 
žinios 158. 19:22. TV3 Sportas. 19:27. 
TV3 Orai 158. 19:30. Paskutinis iš Ma-
gikianų 1, 12. 20:00. Gyvenimo išdai-
gos 2, 3. 20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 
4. 21:00. Pasmerkti 4 6, 69. 21:30. TV3 
vakaro žinios 89. 22:22. TV3 Sportas. 
22:27. TV3 Orai 89. 22:30. Kietas rie-
šutėlis. 01:15. Kvantikas 2, 3. 02:05. 
Amerikiečiai 4, 5. 03:05. Detektyvas 
Bekstriomas 1, 8. 03:55. Tironas 3, 9. 
04:55. Kvantikas (kart.) 2, 3.

Penktadienis, birželio 8 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 10, 8. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 27, 16. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 27, 17. 07:55. Pasmerk-
ti 4 (kart.) 6, 69. 08:25. Paskutinis iš 

Pirmadienis, birželio 4 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (116). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (117). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(118). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (2). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (127). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (1). N-7. 
11:25 „Geriau vėliau negu niekada“ 
(1). N-7. 12:25 Nuo... Iki... 13:25 „Gy-
venimo daina“ (2). N-7. 14:25 „Dvi šir-
dys“ (833). 14:55 „Dvi širdys“ (834). 
16:00 „Dvi širdys“ (835). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyveni-
miškos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Juodosios našlės“ (1). N-7. 
21:00 Tamsoje. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Zodiakas. N14. 01:35 
Kaip atsikratyti boso? N14.

Antradienis, birželio 5 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (119). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (120). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(121). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (3). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (128). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 KK2. N-7. 11:25 „Poli-
cijos akademija“ (1). N-7. 12:25 Gy-
venimiškos istorijos. 13:25 „Gyveni-
mo daina“ (3). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(836). 14:55 „Dvi širdys“ (837). 15:25 
„Dvi širdys“ (838). 15:55 „Dvi širdys“ 
(839). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Juodosios 
našlės“ (2). N-7. 21:00 Tamsoje. N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Ban-
ditai. N14. 00:55 „Judantis objektas“ 
(3). N-7. 01:45 Zodiakas. N14.

trečiadienis, birželio 6 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (122). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (123). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(124). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (4). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (129). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 KK2. N-7. 11:25 „Poli-
cijos akademija“ (2). N-7. 12:25 Gy-
venimiškos istorijos. 13:25 „Gyveni-
mo daina“ (4). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(840). 14:55 „Dvi širdys“ (841). 15:25 
„Dvi širdys“ (842). 15:55 „Dvi širdys“ 
(843). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Juodosios 
našlės“ (3). N-7. 21:00 Tamsoje. N-7. 

21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Išga-
nymas. N14. 00:20 „Judantis objek-
tas“ (4). N-7. 01:15 Banditai. N14.

ketvirtadienis, birželio 7 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (125). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (126). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(127). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (5). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (130). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 KK2. N-7. 11:25 „Poli-
cijos akademija“ (3). N-7. 12:25 Gy-
venimiškos istorijos. 13:25 „Gyveni-
mo daina“ (5). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(844). 14:55 „Dvi širdys“ (845). 15:25 
„Dvi širdys“ (846). 15:55 „Dvi širdys“ 
(847). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Juodo-
sios našlės“ (4). N-7. 21:00 Tamso-
je. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Žmogus šešėlis. N14. 00:25 „Judan-
tis objektas“ (5). N-7. 01:20 Išgany-
mas. N14. 02:55 Alchemija. VDU 
karta. 2013 m. Kultūrinė publicisti-
ka. 03:25 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, birželio 8 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (128). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (129). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(130). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (6). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (131). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 KK2. N-7. 11:25 „Poli-
cijos akademija“ (4). N-7. 12:25 Gy-
venimiškos istorijos. 13:25 „Gyveni-
mo daina“ (6). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(848). 14:55 „Dvi širdys“ (849). 15:25 
„Dvi širdys“ (850). 15:55 „Dvi širdys“ 
(851). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Ties riba į rytojų. N14. 23:15 Judan-
tis taikinys. N14. 01:00 Žmogus še-
šėlis. N14.

Šeštadienis, birželio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (6). 06:55 
„Neramūs ir triukšmingi“ (5). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (21). 07:45 „Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys“ (8). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (9). 08:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (8). 09:00 „Sau-
gokis meškinų“ (21). 09:15 „Saugo-
kis meškinų“ (22). 09:30 „Drakonų 
kova. Super“ (17). N-7. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Sniego karalienė. 11:35 
Šnipų vaikučiai. 13:20 Ko nori mer-
gina. N-7. 15:30 Policijos akademija. 
17:30 „Geriau vėliau negu niekada“ 
(2). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Šre-
kas. Ilgai ir laimingai. 21:20 Tik ne-
kvieskite farų! N14. 23:30 Skautai 
prieš zombius. N14. 01:15 Ties riba 
į rytojų. N14.

Sekmadienis, birželio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (7). 06:55 
„Neramūs ir triukšmingi“ (6). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (22). 07:45 „Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys“ (9). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (10). 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (9). 09:00 
„Saugokis meškinų“ (23). 09:15 „Dra-
konų kova. Super“ (18). N-7. 09:45 KI-
NO PUSRYČIAI Sniego žmogus Jo-
kas. 11:45 Haris Poteris ir Išminties 
akmuo. N-7. 14:40 Jau atvažiavom? 
16:30 Gamtos jėgos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Teleloto. 20:35 Tamsoje. Savaitės fi-
nalas. 22:00 Kaip atsikratyti boso 2. 
N14. 00:20 Akies krašteliu. N14. 02:15 
Tik nekvieskite farų! N14.

Pirmadienis, birželio 4 d. 
06:15 „Viena už visus“ (107). 

N-7. 06:50 „Viena už visus“ (108). 
N-7. 07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(453). N-7. 08:35 „44-as skyrius“ (76). 
N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (48). N-7. 
10:30 „Gelbėtojai - 112“ (102). N-7. 
11:00 „Gelbėtojai - 112“ (103). N-7. 
11:35 „Akloji zona“ (17). N-7. 12:35 
„Stoties policija“ (7). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (454). N-7. 
14:50 „44-as skyrius“ (77). N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (49). N-7. 16:50 „Ko-
bra 11“ (1). N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 
112“ (104). N-7. 18:30 Numatomos 
LKL čempionato rungtynės. 21:00 
300. Imperijos gimimas. N14. 23:00 
Žuvis - Frankenšteinas. S. 00:40 „Iš-
bandymų diena“ (8). N14. 01:25 „Juo-
dasis sąrašas“ (5). N-7.

tV3

Lnk

btV

Magikianų (kart.) 1, 12. 08:55. Mei-
lės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gy-
venimas 1. 12:00. Gyvenimo išdai-
gos (kart.) 2, 3. 12:30. Gyvenimo iš-
daigos (kart.) 2, 4. 13:00. Pažadėto-
ji 806. 13:30. Pažadėtoji 807. 14:00. 
Pažadėtoji 808. 14:30. Pažadėtoji 
809. 15:00. Simpsonai 27, 18. 15:30. 
Simpsonai 27, 19. 16:00. TV3 žinios 
73. 16:28. TV3 Orai. 16:30. TV Pa-
galba 9, 24. 18:30. TV3 žinios 159. 
19:22. TV3 Sportas. 19:27. TV3 Orai 
159. 19:30. Rio (Rio, 2011, JAV). 21:20. 
Ji - šnipė. 23:50. Viktoras Frankenš-
teinas. 01:55. Kerštas (kart.). 03:30. 
Kietas riešutėlis (kart.).

Šeštadienis, birželio 9 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 143. 07:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 36. 07:30. Vėžliukai nindzės 3, 
15. 08:00. Aladinas 144. 08:30. Kobra 
11 20, 2. 09:30. Ilgo plauko istorija 
110. 10:00. Virtuvės istorijos. 10:30. 
Skaniai ir paprastai 1. 11:00. Svajo-
nių ūkis 4, 38. 11:30. Didysis šunų pa-
bėgimas. 13:20. Makfarlandas, JAV. 
16:05. Ekstrasensai tiria 94. 17:55. 
Olimpinė diena 2018. 18:30. TV3 ži-
nios 160. 19:00. TV3 Sportas. 19:22. 
TV3 Orai 160. 19:25. Eurojackpot. 
19:30. Spąstai tėvams. 22:05. Iks-
menai 2. 00:50. Vaizdo dienoraštis. 
02:20. Ji - šnipė. 04:30. Amerikiečiai 
4, 5. 05:20. Virtuvė 4, 7.

Sekmadienis, birželio 10 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 144. 07:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 37. 07:30. Vėžliukai nindzės 3, 
16. 08:00. Aladinas 145. 08:30. Kobra 
11 20, 3. 09:30. Penkių žvaigždučių 
būstas. 10:00. Pasaulis pagal mote-
ris. 10:30. Svajonių sodai 38. 11:30. 
Pasaka apie pagrobtą nimfą. 12:35. 
Išdykėlis Danstonas. 14:20. Jaunė-
lis. 16:45. Ekstrasensai tiria 95. 18:30. 
TV3 žinios 161. 19:22. TV3 Sportas. 
19:27. TV3 Orai 161. 19:30. Greitis 2: 
laivo užgrobimas. 22:00. Nesunai-
kinami 2. 00:00. Gimtadienis. 01:45. 
Iksmenai 2 (kart.). 04:05. Vaizdo die-
noraštis (kart.). 05:30. Virtuvė 4, 7.

Lrt
Antradienis, birželio 5 d. 
06:15 „Viena už visus“ (109). 

N-7. 06:50 „Viena už visus“ (110). 
N-7. 07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(454). N-7. 08:35 „44-as skyrius“ 
(77). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (49). 
N-7. 10:30 „Gelbėtojai - 112“ (104). 
N-7. 11:00 „Ekstrasensų mūšis“ (5). 
N-7. 13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(455). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (78). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (50). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (2). N-7. 17:55 „Gel-
bėtojai - 112“ (105). N-7. 18:30 Numa-
tomos LKL čempionato rungtynės. 
21:00 Absoliuti valdžia. N14. 23:25 
300. Imperijos gimimas. N14. 01:15 
„Gyvi numirėliai“ (14). N14. 02:00 
„Blogas šuo!“ (3).

trečiadienis, birželio 6 d. 
06:15 „Viena už visus“ (111). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (112). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (455). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (78). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (50). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (105). N-7. 11:00 „Eks-
trasensų mūšis“ (6). N-7. 13:35 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (456). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (79). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (51). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(3). N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (106). 
N-7. 18:30 Numatomos LKL čempi-
onato rungtynės. 21:00 Kursas į ka-
tastrofą. N-7. 22:50 Absoliuti valdžia. 
N14. 01:05 „Gyvi numirėliai“ (15). N14. 
01:50 „Blogas šuo!“ (4).

ketvirtadienis, birželio 7 d. 
06:15 „Viena už visus“ (113). 

N-7. 06:50 „Viena už visus“ (114). 
N-7. 07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(456). N-7. 08:35 „44-as skyrius“ 
(79). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (51). 
N-7. 10:30 „Gelbėtojai - 112“ (106). 
N-7. 11:00 „Ekstrasensų mūšis“ (7). 
N-7. 13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(457). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (80). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (52). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (4). N-7. 17:55 „Gel-
bėtojai - 112“ (107). N-7. 18:30 Numa-
tomos LKL čempionato rungtynės. 
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas. N14. 
22:50 Kursas į katastrofą. N-7. 00:35 
„Gyvi numirėliai“ (16). N14. 01:45 Ra-
pa Nujo paslaptys.

Penktadienis, birželio 8 d. 
06:15 „Viena už visus“ (115). 

N-7. 06:50 „Viena už visus“ (116). 
N-7. 07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(457). N-7. 08:35 „44-as skyrius“ (80). 
N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (52). N-7. 
10:30 „Kobra 11“ (4). N-7. 11:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (8). N-7. 13:35 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (458). N-7. 
14:50 „44-as skyrius“ (81). N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (53). N-7. 16:50 „Ko-
bra 11“ (5). N-7. 17:55 „Akloji zona“ 
(18). N-7. 18:55 „Stoties policija“ (8). 
N-7. 20:00 Info diena. 21:00 Tikras 
teisingumas 2. Vienas šūvis - vie-
na gyvybė. N14. 22:50 Nusikaltėlių 
medžiotojas. N14. 00:35 „Įkaitai“ (1). 
N14. 01:25 Tikras teisingumas 2. Vie-
nas šūvis - viena gyvybė. N14.

Šeštadienis, birželio 9 d. 
06:15 „Viena už visus“ (112). 

N-7. 06:45 „Viena už visus“ (113). 
N-7. 07:15 „Viena už visus“ (114). 
N-7. 07:45 „Viena už visus“ (115). 
N-7. 08:15 „Viena už visus“ (116). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie 
žūklę. Laida žvejams. 10:00 „Pava-
riau“ (13). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ 
(5). 11:30 „BBC dokumentika. Kal-
nai. Pasaulis virš debesų“ (3). 12:40 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu“ (96). 13:10 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (14). 13:40 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (2). N-7. 14:45 „Kas 
žudikas?“ (32). N-7. 16:00 „Detek-
tyvų istorijos“ (2). N-7. 17:00 Numa-
tomos LKL čempionato rungtynės. 
19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MANO 
HEROJUS Saldus kerštas. N14. 00:00 
AŠTRUS KINAS Pagieža. N14. 01:40 
„Gyvi numirėliai“ (16). N14. 02:45 
Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, birželio 10 d. 
06:30 Galiūnų Čempionų ly-

gos rungtynės Rumunijoje. 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės. Kiurasao. 10:00 „Pava-
riau“ (14). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ (6). 
11:30 „BBC dokumentika. Laukiniai 
maištautojai“ (1). 12:40 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (15). 13:10 „Eks-
trasensų mūšis“ (2). N-7. 16:00 „Reali 
mistika“ (28). N-7. 17:00 Numatomos 
LKL čempionato rungtynės. 19:30 
„Daktaras Richteris“ (19). N-7. 20:40 
„Daktaras Richteris“ (20). N-7. 21:45 
„Juodasis sąrašas“ (6). N-7. 22:45 „Iš-
bandymų diena“ (9). N14. 23:45 „Eks-
trasensų mūšis“ (2). N-7. 02:15 „Vani-
ty Fair. Visiškai slaptai“ (2). N-7. 03:00 
„Kas žudikas?“ (32). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Amputuota koja – ne kliūtis 
siekti sporto aukštumų: plau-
kioti, laipioti ir net varžytis pa-
saulio čempionatuose. Tą savo 
gyvenimu įrodo Afganistane 
sunkiai traumuotas Lietuvos at-
sargos karys 41erių metų Algi-
mantas Valaitis. Floridoje (JAV) 
jis rengėsi neįgaliųjų pasaulio 
laipiojimo sporto čempionatui 
(paraclimbing), rudenį vyksian-
čiam Austrijoje. 

A. Valaitis buvo sužeistas 
2012 metais Afganistane, po 21 
metų tarnybos Lietuvos kariuo-
menėje. „Tą dieną patruliavome 
automobiliu ir užvažiavome ant 
galingos minos. Sprogimas 4,5 
tonos automobilį pakėlė į orą, 
jis apsivertė net du kartus. Eki-
pažo nariai buvo išsviesti iš ma-
šinos. Mašina nukrito ant ma-
nęs. Patyriau daug sužalojimų. 
Man lūžo 10 šonkaulių, klubas, 
trūko blužnis, kraujas išsiliejo į 
smegenis, dėl to patyriau insul-
tą. Sutraiškytą koją vėliau te-
ko amputuoti, – pasakoja A. Va-
laitis. – Sveikas būdamas daug 
sportavau: plaukiojau, šokinė-
jau parašiutu, bėgiojau, užsii-
minėjau alpinizmu. Šiek tiek at-
sigavęs nuo žinios apie nupjau-
tą koją, pradėjau ieškoti teigia-
mų dalykų. Pasakiau sau, kad ir 
be kojos galėsiu vaikščioti, plau-
kioti, o gal net ir bėgioti.“

Gijimas ligoninėse užtru-
ko 10 mėnesių. Dar tebebūda-
mas Amerikoje, A. Valaitis šo-

ko į baseiną ir įsitikino, kad ga-
lės plaukioti. Po poros mėnesių, 
dar gydomas Vokietijoje, paban-
dė įveikti alpinistinio laipiojimo 
sienelę. „Nors treniruotis truk-
dė stiprūs skausmai, po patirto 
insulto smegenys iki galo neat-
sistatė, esu iš dalies aklas, Pary
žiuje dalyvavau neįgaliųjų pa-
saulio laipiojimo sporto čempio
nate“, – pasakoja karys.

Jo teigimu, pasiekti to, kaip 
dabar gyvena, reikėjo nežmo-
niškų pastangų, užsispyrimo 
ir svarbiausia – motyvacijos. Jis 
sako dabar turintis viską: šei-
mą – mylimą žmoną ir dukrą, 
mėgstamą sportą ir tikslą dirbti 
su panašaus likimo žmonėmis – 
sužeistais kariais.

A. Valaitis buvo pirmas ka-
rys, grįžęs iš misijos po sunkaus 
sužeidimo. Gydydamasis Vokie-
tijoje ir JAV sako matęs, kaip šios 
šalys rūpinasi savo sužeistais ka-
riais. Tačiau Lietuvoje to nerado. 
Todėl 2016 metais įkūrė Sužeistų 
karių asociaciją, kuri šiuo metu 
vienija 100 narių. Ji buvo sukur-
ta tam, kad padėtų kariams, ku-
rie buvo sužeisti tarnybos Lietu-
vos kariuomenėje metu, sugrįžti 
į pilnavertį gyvenimą. A. Valaitis 
yra šios asociacijos prezidentas. 

„Asociacijos tikslas – padėti 
sužeistiems kariams integruo-
tis į visuomenę, palaikyti jų šei-
mas. Mes bandome sukurti kaž-
ką, kas padės tokiam kariui at-
sitiesti“, –pasakoja A. Valaitis.

Kojos netekęs karys nepasiduoda – 
kovoja ir už likimo draugus

Čikagoje (JAV) leidžiamas laikraštis „Draugas“ spausdina 
Virginijos Petrauskienės straipsnį apie atkaklų lietuvį, įkū-
rusį Sužeistų karių asociaciją. 

Kanada stebina 
ir skatina sekti 
jos pavyzdžiu

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šioje Šiaurės Amerikos ša-
lyje prieš 3 dešimtmečius 
uždarė specialiąsias moky-
klas neįgaliems vaikams ir 
ėmė diegti įtraukųjį moky-
mą. Finanas, neįgalus vo-
kietukas iš Miuncheno, jau 
metus lanko paprastą mo-
kyklą Toronte. Kaip jam 
sekasi? Kodėl jis nebenori 
grįžti į Vokietiją?

Begalinis mamos 
džiaugsmas

Finanas Pyrka dabar yra lai-
mingas vaikas. Tokiu tapo per-
skridęs pusę pasaulio – iš Vo-
kietijos į Kanadą. Neįgalus vie-
nuolikmetis Toronte lanko mo-
kyklą kartu su kitais vaikais ir 
džiaugiasi mažytėmis pergalė-
mis, kurių nei jis, nei jo mama 
nesitikėjo sulaukti.

Patricia Pyrka pasakoja: 
„Miunchene jis irgi lankė pa-
prastą mokyklą, bet visą laiką 
jautėsi reikalingas kaip šuniui 
penkta koja.“ Jo negalią nesun-
ku pastebėti: lėtai kalba, kojų 
raumenis ištinka spazmai. Mo-
kytojai neslėpė nepasitenkini-
mo, kad Finanas trukdo bendra-
klasiams mokytis. Iš tikrųjų, jis 
lėtai atsakinėjo į klausimus, pa-
skutinis pasiekdavo sporto kla-
sę, ilgai krapštydavosi rengda-
masis sportinę aprangą ir kt. 
Anot mamos, „visus jis nervino, 
o kartą mokytoja atvirai pasa-
kė, kad verčiau perkelčiau sūnų 
į neįgaliųjų mokyklą.“ Nors visi 
suprato, kad Finanas ne specia
liai visus trukdo savo lėtumu, 
tačiau priekaištai nesiliovė. Ma-
ma suprato, kad taip toliau tęs-
tis negali, nes matė, jog sūnus – 
liūdnas, nelaimingas.

Reforma nepasisekė, bet 
jos neatsisakoma

2009 metais Vokietijoje įsi-
galiojo įstatymas, kuris sutei-
kė teisę ir neįgaliems vaikams 
gauti išsilavinimą kartu su ne-
galios neturinčiais bendra-
moksliais. Kiekviena mokykla 
buvo įpareigota priimti ir ug-
dyti visus vaikus, taip pat ir ju-
dančius neįgaliųjų vežimėliais. 
Tai reiškia, kad reikėjo per-
tvarkyti laiptus, durų angas ir 
kt. Tačiau niekas tų idealių są-
lygų nesukūrė ir kiekvienais 
metais mokyklose augo įtam-
pa, kilo ginčai tarp mokytojų, 
tarp vaikų tėvų.

Nusivylė net ir tie peda-

gogai, kurie turėjo kantrybės 
bei gerų ketinimų. Buvo atlik-
ta apklausa, kuri parodė nepa-
gražintą situaciją. Daugiau nei 
pusė iš apklaustų 2000 moky-
tojų pritarė naujai tvarkai, ta-
čiau pripažino, kad jų mokykla 
nepasiruošusi priimti neįgalių 
vaikų. Lengviau būtų išvardyti 
krūvą visus slegiančių proble-
mų, nei rasti ką pagirti vykdo-
moje pertvarkoje. Netyla disku-
sijos ir visuomenėje. Daug tėvų 
reikalauja neuždaryti specia-
liųjų mokyklų, nes paprastose 
jų vaikai buvo labai blogai su-
tikti. Susiskaldymas ir ginčai 
tęsiasi, visiems kainuoja daug 
nervų. Tokiame chaose sunku 
aptikti ir atskirti tiesos grū-
dus, nes neretai diskusijas ska-
tina specialiųjų mokyklų dar-
buotojai, bijantys netekti dar-
bo. Na, o Kanadoje seniai rea-
lybė tai, apie ką vokiečių mo-
kytojai tik svajoja – protinga ir 
tvari sistema.

Atsisveikino su 
brangiomis ir 

neefektyviomis 
specialiosiomis 

mokyklomis
Kanadoje inkliuzinis mo-

kymas (kai sudaromos sąly-
gos kartu mokytis visiems vai-
kams) prasidėjo 1986 metais. 
„Iki tol turėjome daug specia-
liųjų mokyklų, kurias buvo la-
bai brangu išlaikyti, tačiau jos 
vis tiek negebėjo atskleisti neį-
galių vaikų potencialo, paruoš-
ti jų gyvenimui, – sako kanadie-

tė pedagogikos profesorė Ingri-
da Crouter. – Baigę tas uždaras 
mokyklas, neįgalieji nesuge-
bėdavo integruotis į visuome-
nę arba tai pavykdavo tik vie-
nam kitam.“

Kanados vaikai kartu moko-
si 30 metų. Jau seniai niekas ne-
sistebi, kad klasėje kartu su vi-
sais vaikais sėdi ir tie, kurie tu-
ri fizinę ar psichikos negalią. Be 
abejo, teko sustiprinti mokyk lų 
medicinos tarnybą. Neįgaliuo-
sius lydi pedagogų asistentai, 
kurie padeda vaikams įvairio-
se situacijose, o jei reikia, iš-
siveda juos padirbėti atskiro-
je patalpoje. Būna, kad patyli, 
pasikalba, pasiklauso muzikos. 
Taip „nugesinami“ konfliktai, 
netrukdoma kitiems vaikams 
mokytis. Ir tai nėra joks ste-
buklas ar moderniosios peda-
gogikos atradimas. Neįgaliam 
vaikui labai svarbu turėti gali-
mybę kartais pabūti tyloje, to-
liau nuo kolektyvo. Ar asisten-
tas nuolat turi būti šalia? Tai 
priklauso nuo globojamo mo-
kinio sveikatos būklės ir jo pa-
mokų plano.

Liko gyventi Kanadoje
F. Pyrka atvyko į Torontą 

gydytis ir buvo manyta, kad 
kanadiečių mokyklą jis lankys 
tik tris mėnesius, kol tęsis gy-
dymas. Tačiau jau praėjo metai.

„Tai panašu į stebuklą, – sa-
ko jo mama. – Viskas čia taip 
žmoniška, suprantama. Tikrai 
nesitikėjome, kad bus taip pui-
ku. Niekas sūnui nepriekaištau-
ja. Nuo pirmos dienos jis čia ge-
rai jaučiasi. Mes nutarėme likti 
gyventi Kanadoje. Sūnaus tėvas 
liko Miunchene ir padeda mums 
finansiškai.“

Finanas turi tarsi dvi klases. 
Vienoje jis su dar 10 mokymosi 
sunkumų turinčių vaikų ir asis-
tentu mokosi gamtos mokslų. 
Kitų dalykų mokosi savo pag
rindinėje klasėje kartu su vi-
sais vaikais ir asistentu. Mielai 
dalyvauja mokyklos šventėse, 
išvykose.

Finanas jau gerai kalba an-
gliškai, jam nekyla jokių ben-
dravimo problemų.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Miesto gimnazijas aplankė LASS 
nariai programuotojas Justinas 
Kilčiauskas ir iš Juknaičių kraš-
to kilęs Šiluvos bažnyčios kuni-
gas Ramutis Janšauskas. 

LASS vyresnioji specialis-
tė Lina Puodžiūnienė sakė, kad 
tokie LASS išvažiavimai vyksta 
jau 20 metų. Kasmet važiuojama 
vis į kitą miestą. 

Jau 16 metų Šiluvos bend
ruomenę buriančio kunigo 
R. Janšausko akys dar mato šiek 
tiek šviesos ir tamsos – savo-
tiškus šešėlius, tačiau jo rega ir 
toliau kasdien vis blogėja. Pa-
sak dvasininko, jis savo negalią 
priima kaip gyvenimo dalį, ku-
ri jį ir suformavo tokį, koks jis 
yra dabar.

Programuotojas Justinas sa-
kė, kad būtent programavimas 
nulėmė jo gyvenimo kokybės 
gerėjimą. Vaikinas naudoja daug 
įvairių programėlių, kurios labai 

lengvina jo kasdienybę, padeda 
bendraujant. Pasak Justino, dau-
gelis žmonių galvoja, kad nere-
gys yra nuskriaustasis. Jis tai 
girdėdamas sako pasijaučian-
tis nepatogiai, nes tai nėra tiesa. 
Jauno vyro gyvenimas kupinas 
veiklos ir įvykių. Jis ne tik įgijo 
gerą išsilavinimą, bet ir vienas 
ne kartą keliavo po užsienio ša-
lis, bendrauja su daugybe žmo-
nių, dalyvauja įvairiose veiklose. 

Abiejų jaunų vyrų gyvenime 
būta ne vieno atvejo, kai aplinki-
niai net nesuprato, jog jiedu ne-
mato. Štai Ramutis pasakojo au-
tomobilių servise taip domėjęsis 
vienu automobiliu, kad darbuo-
tojai kuo rimčiausiais veidais 
pasiūlė jam imti raktelius ir pa-
sivažinėti... Abu svečiai sakė ži-
nantys, kad Lenkijoje vyksta ir 
nereginčiųjų raliai, kur vairuo-
tojams talkina greta sėdintys 
regintys šturmanai. 

Šilutės gimnazistams – nereginčių 
kunigo ir programuotojo liudijimai

Portale www.silutesnaujienos.lt Vilija Budrikienė rašo apie 
Šilutėje vykusias Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
(LASS) dienas. 

DĖMESIO!    Birželio 12 d. Elektrėnuose, Rungos g. 18, vyks  
elektrėnų savivaldybės ir Vilniaus apskrities  

neįgaliųjų sporto žaidynės, kuriose bus varžomasi krepšinio (3 x 3); 
krepšinio baudų mėtymo; šaškių, šachmatų; kimštinio kamuolio mėty-
mo; smiginio; slalomo vežimėliuose; įvairių aktyvaus tipo žaidimų (lan-

kų, kamuoliukų mėtymo, komandinėse estafetėse ir kt.) rungtyse.
Elektrėnų neįgaliųjų draugijos administracija
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.



Mūsų karta turi unikalią 
galimybę – paminėti Vals-
tybės atkūrimo šimtmetį. 
Šiai sukakčiai įprasminti 
skiriami įvairūs renginiai, 
koncertai, parodos.

Viena iš tokių gimtadienio 
dovanų – Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijos organizuo-
ta „Gegužės burtų“ poezijos 
šventė. Ją žodžiais „Viskas čia 
juk mano. Ir visur čia aš“ pra-
dėjo jurbarkiečių literatų klu-
bo „Švieselė“ prezidentė Onutė 
Čirvinskienė. 

Susirinkusiuosius pasveiki-
no rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Vida Pieniutienė, 
savivaldybės administracijos 
direktorė Vida Rekešienė, Sei-
mo nario Ričardo Juškos padėjė-
ja Liudmila Norkaitienė, Socia
linės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Inga Kornikaitė.

O. Čirvinskienė, kviesdama 

pasiklausyti eilių, palydėdama 
jaukiu žodžiu, šiltai pristatinė-
jo kiekvieną svečią. O sugužėjo 
šie iš arti ir toli. Iš Vydūno šalies 
atvyko šilutiškiai. Iš Klaipėdos 
krašto miestelio, pro kurį teka 
dešinysis Rusnės intakas Gėgė, – 
Pagėgių neįgaliųjų draugijos kū-
rėjai. Literatai atvyko ir iš Rasei-
nių, Kėdainių, Vilkaviškio, Šakių. 
Žinoma, atskubėjo ir namiškiai.

Jau gražia tradicija tapo Jur-
barko rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblio „Draugystė“ 
koncertas. Valdo Žemaičio va-
dovaujami ansambliečiai do-
vanojo keletą mielų kūrinių 
apie „gražios šalies gražius 
žmones“, jų svajones, sapnus ir 
troškimus.

Bibliotekos, kuri taip sve-
tingai į savo šviesius namus jau 
kelintąsyk įsileidžia šią šventę, 
direktorė Rasida Kalinauskie-
nė pasidžiaugė galėjusi išgirs-
ti tiek lig šiol jai dar nematytų 
kūrėjų skaitomų gražių posmų. 

Todėl lyg simbolį draugijos pir-
mininkei ji dovanojo fotoalbu-
mą „Neregėta Lietuva“.

Tėvynė, Vydūno žodžiais ta-
riant, žmogui taip daug reiškia 
todėl, kad visa čia patirta pir-
mąkart. O iš Vasario 16osios 
signatarų rankų gavome ne tik 
Valstybės pamatus, bet ir prie-
saką ją saugoti, turtinti, gražin-
ti, stiprinti.

Čia – mūsų žemė, apginta senolių,
Piliakalnius čia supa legenda.
Tad susiburkim, sesės, broliai,
Nes čia juk – mūsų Lietuva.

(O. Čirvinskienė)

Sveikinu „Gegužės burtų“ 
sumanytojus, organizatorius, 
kurių pastangomis draugys-
tė, šiltas ir nuoširdus žodis su-
jungia tolimiausių šalies rajo-
nų žmones. Tegul nenutrūks-
ta ši bičiulystė. Tegul gyvuoja 
ši šventė. Vardan tos Lietuvos.

Rita MOcKEliūNiENė

* * *
Dievas sutvėrė mane bedalę
ir palydėjo į Žemės šalį.
Ant pečių maišą sunkų uždėjo.
Plutą įdavęs, širdin prisėjo 

saulės svajonių. Mėnesio tiltu,
žvaigždžių skeveldrų gausiai 

pripiltu
nakties tamsybėj be tako, kelio
į išsvajotą, į saulės šalį

baugščiai dėlioju mažutes 
pėdas.

Aplink kvatoja ir šoka bėdos.
Už horizonto – svajonių saulė – 
vilties žibintas mano pasauly.

* * *
Atsiverčiu vaikystės knygą.
Čia palata. Aplinkui skausmas.
O aš vėl pasakoj įsmigus,
kur laumės laimės juostą aus 

man,
o išdidus Kakarykorius
visus išpildys mano norus.
Ko Antanėlis atsiskyrė,
toli į girią nusiyrė
ir išsimaudė su varlėm?
Visas aplipęs siurbėlėm
pas mamą, į gimtus namus, 
jis skubinasi neramus.
O miško tylą skrodžia varnos.
Jos plūsta, rėkia, aidi barnis.
Mane lyg varnos puola ligos.
Kai palata balta įmigus, 
vaikystės knygon sugrįžtu.
To, ko netekus, čia randu.

* * *
Kai sieloj tuščia ir nyku, 
ateik, eglele,
ir šakų kupliuoju savo vainiku 
pamok pro langą.
Atjautos 
aš pasiilgau
ir gamtos:
skaisčių pavasario žarų,
tylių ūksmingų vakarų 
ir juoko vakaro rimty.
Pavasaris jau taip arti.
Jis tuoj atjos. Ką jis atneš?
Gal džiaugsies tu? Liūdėsiu aš.

* * *
,,Aš nenoriu mirti 
nei žemelėj pūti…” 

O jeigu taip lemta, 
vieno trokštu – būti
virš šitos žemelės 
su visais, po saule, 
nors apstu čia vargo,
skurdo ir apgaulės;
kaip šiandien girdėti
noriu vyturėlį, 
kai jisai pakyla
į gimtinės mėlį;
ežero bangelę, 
ašaron įlietą,
tėviškės palaukės
dainų palytėtą;
seno sodo rimtį
vakarą žvaigždėtą
ir motulės žodį,
iš žvaigždžių sudėtą.

Elena GRiNcEvičiENė
Panevėžys

 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Neužmirškite pratęsti „Bičiulystės“ 
prenumeratą kitam pusmečiui!

Neįgaliųjų draugijose bei kitose neįgaliuosius vienijančiose 
organizacijose „Bičiulystės“ prenumerata 2018 metų ii pusmečiui 
priimama iki birželio 20 d. Pusės metų lengvatinės prenumeratos 
kaina – 5 eurai. 

„Bičiulystės“ redakcija

Sveikiname gegužės mėnesį  
gimtadienį šventusius

Jonavos r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Valeriją  
Lopetienę, Druskininkų sav. neįgaliųjų draugijos  
pirmininką Raimundą Tenenį, Joniškio r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę Sandrutę Kairaitienę, Kėdainių r.  
neįgaliųjų draugijos pirmininką Rimantą Dubosą,  
Grigiškių neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Aldoną Voverienę, Panevėžio m. neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Stanislavą  
Arbutavičienę, Pagėgių sav. neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Loretą Stašinskienę.

Gimtadienio proga linkime visko, kas  
paprasta, bet gražu - laimės ir pilnatvės  
jausmo, didelių svajonių ir jų išsipildymo.

lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Poezijos posmai 
skambėjo Lietuvai

Į poezijos kūrėjų šventę Jurbarke susirinko gausus būrys neįgaliųjų.

Pokalbiai 
su žvaigžde

Į mano rankas krito žvaigž-
dė... Ilgaplaukė žvaigždė, žaliai 
šviečianti...

Dabar tik prisimenu, kokiu 
greičiu tekėjo mano kraujas...

Buvau apžavėtas jos grožio, 
jos šviesos. Ji lyg mažas paukš-
telis spurdėjo delnuose... šildė ir 
suokė vylingas melodijas.

Buvo čia pat ir nepasiekia-
mai toli.

Sunku buvo patikėti, kad 
skirta man.

Patikėjau!.. Nors mano ran-
kos buvo dar per silpnos ją iš-
laikyti. Patikėjau?.. Gal ne?.. Per 
daug ji man tada tobula atrodė.

O gal tai buvo visai ne 
žvaigždė?.. Nežinau... Ji išskri-
do į savo vienišą orbitą pava-
sarį, liūdnai lyg gervė vėlyvą 
rudenį klykdama.

Kartais mes prasilenkdami 
dar pasimatome šio gyvenimo 
kosmose.

– Aš prisimenu, sapnuoju 
tave!.. Tie kiti nesupranta, pa-
vydi mano spindėjimo. Jie taip 

nemoka žavėtis manimi, – su-
šnabžda tyliai ir liūdnai. 

Kažin?.. Gal tai vylingos me-
lodijos?.. Gal ir žvaigždės me-
luoja?.. Ypač kai jos ilgaplaukės, 
žaliaakės.

Varpas
Mano širdis – mažytis, bai-

lus, virpantis varpas.
Ji tūno tamsoje, pavėsyje ir 

tyliai šnekučiuojasi su šlapiais 
medžių lapais. Ji nepasiruošusi 
pakilti į varpinę.

Turiu ją užnešti dar rytui 
neišaušus, kol dar šešėliuose 
slapstosi šmėklos.

Kraupiai girgžda apsamano-
ję, apaugę baimių pelėsiais se-
ni laiptai. Kiekvienas žingsnis – 
lyg į prarają!..

Turiu išsiūbuoti šį varpą ant 
nepatikimų pastolių, kantrybe 
paramstyti tokią išklerusią sa-
vo vilties erdvę.

Įtempsiu sąžinės virves ir 
įsiūbuosiu savąjį varpą, savą-
ją širdį!..

Tegul rytmetis sugriaudėja 
griaustiniu!..

Tegul zigzaginis žaibo pjūk
las išskelia šviesą iš tamsos!..

Jonas KAtKEvičiuS, Kaišiadorys


